Uchwala Nr .1't.f.L~S'
Zarzctdu PowiabJ w Myszkowie
z dnia 8 pazdziemika 2015 r.
w sprawie:, ogfoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ zadania Po iatu Myszkowskiego
, z zakresu POll1ocy spofecznej - prowadzenie a zasi~gu ponad minnyrn Domu Pomocy
Spofecznej dla osOb niepefnosprawnych intelektualnie /kobie I.
'

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. a sa orzqdzie powiatowym (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r., paz. 595 z p6zn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. a pomocy
spofecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., paz. 163, z pOin. zm.) oraz art.

ust. 2 pkt 1, art 13, art. 15

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. a dziafalnoSci poiytku publicznego i a olontariacie (tekst jedn. Dz.
U. z 2014 r., paz. 1118 z p6zn.zm.) Zarzqd Powiatu w Myszkowie uchwal ,co

nast~puje:

§1
1. Ogfasza

si~

otwarty konkurs ofert na

realizacj~

zadania Powiatu Myszk

skiego z zakresu pomocy

spofecznej - prowadzenie a zasi~u ponadgminnyrn Domu Pomocy Sp ecznej dla osOb
niepefnosprawnych intelektualnie (kobiet) - na 100 miejsc, wokresie

d 01 stycznia 2016 r.

do 31 grudnia 2020 r.

2. TreSt ogfoszenia a otwartym konkursie ofert okreSla zafqcznik Nr 1 do n niejszej uchwafy.
3. Ogfoszenie a konkursie zostanie zamieszczone na tablicy ogfoszen oraz a stronie internetowej

Starostwa Powiatowego w Myszkowie, na tablicy ogloszen w Powiato

m Centrum Pomocy

Rodzinie w Myszkowie a takie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§2

1. Powofuje si~

Komisj~

Konkursowq opiniujqcq oferty w konkursie w nast~ ujqcym skladzie:

1) przewodniczqcy Komisji Konkursowej: Wicestarosta - Pani Anna ,So ha - Korendo

2) Czlonkowie Komisji Konkursowej :
a) Skarbnik Powiatu Myszkowskiego _ Dorota

~dzielewska

b) Naczelnik Wydziatu Edukacji, Zdrowia i Spraw Spofecznych Staro

a Powiatowego

w Myszkowie - Barbara Kilanowska
c) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie -

algorzata Pawlik- Karcz

d) Glawna Ksi~gowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w My kowie - Alicja Noszczyk
e) Zas~pca Naczelnika Wydziafu Edukacji, Zdrowia i Spraw Spofeczn ch Starostwa Powiatowego
w Myszkowie - Agnieszka Zmudzka - protokolant.

2. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi zafqcznik Nr 2 do niniejs ej uchwafy.
3. Wz6r karty indywidualnej oceny ofert w konkursie stanowi zalqcznik Nr

do niniejszej uchwaly.

4. Wz6r tabeli na temat informacji kadrowych oferenta ukierunkowanych n realizacj~ zadania, w tym

Swiadczenia wolontariuszy i praca spofeczna czronk6w oferenta, stanowi alqcznik Nr 4 do niniejszej
uchwafy.

§3

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podpisania.

:~~~....~.~ .....

Przewodniczqcy Zarzqdu

Dariusz Lasecki ....

Czlonkowie:

Anna Socha - Korendo ............ .....

~ ........... .

Jakub Grabowski .................................................
Rafffi

K~ps~

....

d.f(.L.. . . . . . . . . . . . . .

Mariusz Morawiec ............ .

·~,.:
I

..•....•
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Zatqcznik nr 1 do Uchwaly Nr 172/2015
Zarzqdu Powi tu w Myszkowie z dnia 8 pazdziernika
2015 r. w spr wie: ogroszenia otwartego konkursu
ofert na realiz cj~ zadania Powiatu Myszkowskiego
z zakresu po ocy sporecznej - prowadzenie
o zasi~gu pon dgminnym Domu Pomocy Spotecznej
dla os6b niep nosprawnych intelektualnie /kobiet!

Og~oszenie

otwartego konkursu ofert na realizacjQ zadania Powiatu Mysz owskiego z zakresu
pomocy spolecznej - prowadzenie 0 zasiQgu ponadgminnym D mu Pomocy Spolecznej
dla kobiet niepelnosprawnych intelektualnie w okresie od

0 stycznia 2016 r.

do 31 grudnia 2020 r.

§1.
Zarzqd Powiatu w Myszkowie ogtasza otwarty konkurs ofert na realizacj£;l zadania Powiatu
Myszkowskiego z zakresu pomocy spotecznej - prowadzenie 0 za i£;lgu ponadgminnym Domu
Pomocy spotecznej dla kobiet niepetnosprawnych intelektualnie - na 100 miejsc w okresie
od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2.
Podmiotami uprawnionymi do ztoienia oferty Sq:
l)organizacje pozarzqdowe prowadzqce dziatalnosc w zakresie pomo spotecznej,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dZiatajqce na podstawie prze is6w 0 stosunku Panstwa
do Kosciota Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Pans a do innych kOSciotow
i zwiqzkow wyznaniowych, oraz 0 gwarancji wolnosci, sumienia i wy nania, jeieli ich cele
statutowe obejmujq prowadzenie dziatalnoSci w zakresie pomocy sp ecznej.
§ 3.
1. Na finansowanie zadania, 0 ktorym mowa w § 1 Powiat Myszkowski latach 2016-2020
przeznaczy potacj£;l celowq z budietu panstwa, ktorej wysokosc zost nie okreslona przez
Wojewod£;l Slqskiego. Przyznane srodki finansowe b~q przekazywan na rachunek wskazany
przez podmiot realizujqcy zadanie w miesi£;lcznych transzach.
Dotacja celowa przystuguje jedynie na mieszkancow domu pomocy potecznej przyj£;ltych
do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., a takie na osoby p £;lte do tego domu
na podstawieskierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 r.
2. Dotacja moie zostac przeznaczona wytqcznie na pokrycie kosztow zposrednio zWiqzanych
z finansowanym zadaniem, niezb£;ldnych do jego realizacji. Szczegot we warunki i terminy
przekazywania dotacji okreslone zostanq w umowie.
3. Dotacja celowa na rok 2015 wynosi 1 597020,00 zt.
4. Mieszkancy domu pomocy spotecznej Przyj£;lci na podstawie umiesz enia wydanego po
1 stycznia 2004 r. Sq finansowani na zasadach okreslonych wart. 5 -64 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. 0 pomocy spotecznej.

§ 4.
1. W 2014 r. zadanie to realizowane byto przez podmiot niepubliczny

Zgromadzenie Siostr
Albertynek Postugujqcych Ubogim z siedzibq Wtadz Prowincjalnych Rzqska, ul. Krakowska 19,
30-199 Krakow w Domu Pomocy Spotecznej w Poraju ul. Jasna 6.
2. Koszt realizacji zadania w 2014 roku wynosit 3264 150,55 zJ. w ty
a/ 1694600,00 zt. z dotacji celowej z budietu panstwa,
b/ 1 569 550,55 zt. srodki wtasne.
3. W roku 2015 zadanie to jest realizowane przez podmiot niepubliczn Zgromadzenie Siostr
Albertynek Postugujqcych Ubogim z siedzibq Wtadz Prowincjalnych Rzqska, ul. Krakowska 19,
30-199 Krakow na ktore przeznaczono dotacj£;l celowq z budietu p nstwa w wysokosci
1 597 020,00 zt.

§ 5.
Oferenci zobowiqzani Sq do ztoienia nast~pujqcych dokumenrow:
1. Oferty na obowiqzujqcym druku b~dqcym zatqcznikiem Nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Polityki
Spotecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy 0 wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), ze szczegolnym uwzgl~nieniem:
a) szczegotowego zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji
b) terminu i miejsca realizacji zadania publicznego
c) kalkulacji przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
d) informacji 0 wczesniejszej dziatalnoSci oferenta w zakresie, ktorego dotyczy zadanie publiczne
e) informacji 0 posiadanych zasobach rzeczowych zapewniajqcych wykonanie zadania publicznego
f) informacji 0 posiadanych zasobach kadrowych, w tym swiadczen:wolontariuszy i pracy
spotecznej cztonkow oferenta, zapewniajqcych wykonanie zadania publicznego (wzor tabeli
na temat informacji kadrowych oferenta, ukierunkowanych na realizacj~ zadania stanowi
Zatqcznik Nr 1 do Ogtoszenia)
g) informacji 0 planowanej wysokosci srodkow finansowych na realizacj~ danego zadania
pochodzqcych z innych zrodet
h) deklaracji 0 zamiarze odptatnego lub nieodptatnego wykonania zadania publicznego
i) proponowanej jakosci wykonania zadania i kwalifikacjeosob, przy udziale ktorych realizowane
b~zie zadanie publiczne
j) informacji 0 realizowanych przez oferenta w latach poprzednich zleconych zadan publicznych
2. Zezwolenie ad wojewody na prowadzenie domu pomocy spotecznej.
3. Dokument potwierdzajqcy tytut prawny Oferenta do lokalu lub budynku mieszkalnego, z ktorego
wynika uprawnienie do uiytkowania nieruchomosci na cele zgodne z proponowanym do realizacji
zadaniem.
4. Informacji 0 wysokosci srodkow finansowych wtasnych alba pozyskanych z innych zrodet na realizacj~
danego zadania.
5. Sprawozdania finansowego i merytorycznego z dziatalnoSci podmiotu za ubiegty rok lub w przypadku
dotychczasowej krotszej dziatalnoSci - za okres tej dziatalnosci.
6. Aktualnego odpisu potwierdzajqcego wpis do wtasciwej ewidencji lub rejestru dotyczqcych statusu
prawnego oferenta i prowadzonej przez niego dziatalnoSci.
Z przedstawionego dokumentu musi wynikac prawo do reprezentacji podmiotu.
7. Informacji 0 wczeSniejszej dziatalnosci podmiotu sktadajqcego ofe~ w zakresie, ktorego dotyczy
zadanie.
8. Pisemnej informacji 0 osobie majqcej petnic funkcj~ dyrektora Domu Pomocy Spotecznej.
9. OSwiadczenia adnosnie doswiadczenia w dziatalnoSci na polu pomocy spotecznej, ze szczegolnym
uwzgl~nieniem prowadzenia domu pomocy spotecznej dla os6b niepetnosprawnych
intelektualnie.
10. Informacji 0 nie zaleganiu z ptatnosciami wobec urz~u skarbowego i sktadkami do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych.
11. Deklaracji 0 zamiarze osiqgania lub nie osiqgania zysku przy realizacji zadania.
12. Pisemnego zobowiqzania, ie podmiot realizujqcy zadanie nie powierzy jego wykonania osobom
trzecim.
'
13. Deklaracji zgody na przeprowadzenie przez upowainionych pracownikow podmiotu zlecajqcego
kontroli w zakresie prawidtowego wykonywania zleconego zadania oraz wtasciwego
wydatkowania przekazywanych srodkow finansowych na realizacj~ zadania.
14. W przypadku wczesniejszej wspOtpracy z administracjq publicznq w realizacji zadan z zakresu
pomocy spotecznej Oferent moie do oferty dotqczyc referencje.
Wszystkie powyisze dokumenty i oSwiadczenia winny zostac podpisape przez osoby upowainione
do reprezentowania podmiotu, zgodnie z § 5 punkt 6 niniejszych warunkow.
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§ 6.
Termin i warunki realizacji zadania:
1. Rodzaj zadania i termin jego realizacji:
przedmiotem zlecanego zadania jest prowadzenie 0 zasi~u ponadgmin ym Damu Pomocy
Spotecznej dla niepefnosprawnyeh intelektualnie kobiet na 100 rniejse, okresie od 01 styeznia
2016 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Warunki realizacji zadania:
a) miejseem realizaeji zadania mogq bye WYfqeznie lokale lub budynki spefniajqee wymagania
techniczne, przeciwpoiarowe oraz sanitarne zgodnie z odr~bnymi prz pisami. Usytuowanie
budynkow lub lokali ma bye na terenie Powiatu Myszkowskiego zape niajqe dost~p do nieh
przy pomocy srodkow komunikacji publicznej.
b) oferent zobowiqzany jest zapewnie uSfugi bytowe, opiekUllcze, wspo agajqee na poziomie
obowiqzujqeego standardu, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresi przepisami prawa.
e) oferent zobowiqzany jest przystqpie do realizacji zadania z dniem 01 cznia 2016 r.
d) oferent zobowiqzuje si~ pozyskiwae dodatkowe srodki na realizacj~ zadania, w szczegolnosci
w postaci darowizn rzeczowyeh i finansowyeh na rzecz Domu.
e) oferent zobowiqzany jest do wsp6{pracy przy realizacji zadnia w szcz
- Zarzqdem Powiatu w Myszkowie,
- Radq Powiatu w Myszkowie,
- ~owiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie,
- Slqskim U~dem Wojewoozkim w Katowicaeh,
- osrodkami pomocy spotecznej oraz powiatowymi eentrami pomocy odzinie,
- innymi instytucjami oraz podmiotami, do zadan ktoryeh naleiy pod jmowanie dziatan na rzeez
osob niepefnosprawnyeh intelektualnie.
f) podmiot zobowiqzuje si~ do wyodr~bnienia w swojej strukturze organi acyjnej jednostki
organizacyjnej pod nazwq dom pomocy spoteeznej dla osob niepefno prawnyeh intelektualnie
(adres) oraz do wyodr~bnienia w ewidencji ksi~owej srodk6w otrzy anych na realizaej~ umowy.
3. WysokoSt dotacji oraz warunki przyznawania dotacji: dotacja eelowa z udietu
panstwa na realizacj~ zadania zostanie przyznana oferentowi na warun ch i w terminaeh
okreSlonyeh ,w umowie; wysokosc dotacji ustalana ~zie na dany rok udietowy przez
Wojewod~ Slqskiego.

§ 7.
Termin i miejsce sktadania ofert:
1. Wszystkie koszty zwiqzane ze sporzqdzeniem i zloieniem oferty ponosi
2. Oferty naleiy skladae w nieprzejrzystyeh i zaklejonyeh kopertaeh w S
w Myszkowie, ul. Pulaskiego 6, w terminie do dnia 6 listopada 2
3. Oferty powinny bye oznakowane na~pujqeo:
IIOferta na prowadzenie 0 zasi~u ponadgminnym Domu Pomocy spot
niepefnosprawnyeh intelektualnie na 100 miejsc w okresie od 01 styczn
do 31 grudnia 2020 r."
4. Oferty zloione po terminie nie b~q rozpatrywane.

ferent.
rostwie Powiatowym
15 r.
cznej dla kobiet
2016 r.

§ 8.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Zloione oferty oceniane b~dq pod wzgl~dem formalnym i merytoryczny . Zarzqd Powiatu powota
Komisj~ Konkursowq w eelu opiniowania zfoionyeh ofert.
2. Wyniki konkursu zostanq podane do publicznej wiadomooci w sposob, jaki zostat ogloszony
otwarty konkurs ofert.
3. Z podmiotem wylonionym w konkursie zawarta zostanie umowa 0 powerzeniu realizacji zadania.
4. przy rozpatrywaniu ofert ~q brane pod uwag~ nast~pujqee kryteria:
a) organizacyjne - oeena zgfoszonyeh moiliwosci realizacji zadania p uwzgl~nieniu:
- aktualnie posiadanyeh zasobow rzeczowyeh ukierunkowanyeh na alizacj~ zadania (0-2 pkt),
- aktualnie posiadanyeh zasobow kadrowyeh ukierunkowanyeh na r: alizacj~ zadania, w tym
Swiadczen wolontariuszy i pracy spotecznej czlonkow oferenta (0- pkt),
b) doSwiadczenie w prowadzeniu jednostki (0-3pkt),
e) analiza i oeena wykonania zadan zleconyeh oferentowi przez Powiat yszkowskim lub inny
w lataeh poprzednieh, biorqe pod uwag~ rzetelnosc i terminowosc 0 az sposab rozliczenia
otrzymanyeh na ten eel srodkow (0-3 pkt).
W przypadku, gdy oferent nie realizowal w okresie poprzednim zad n zleeonyeh przez Powiat,

bqdz na innych zasadach nie realizowat zadan Powiatu, otrzymuje 1 pkt.
d) finansowe - koszty realizacji zadania, w tym zadeklarowany udziat srodk6w flnansowych
wtasnych albo pozyskanych z innych zr6det na realizacj~ zadania vy relacji do tqcznych koszt6w
realizacji zadania, miesi~zny koszt utrzymania mieszkanca ze srodk6w przekazanych tytutem
dotacji (0-4 pkt),
e) ocena sp6jnosci i rzetelnosci oferty (0-2pkt).
§ 9.
1. Rozpatrzenie ofert nastqpi w terminie nie przekraczajqcy 14 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
2. Decyzj~ 0 zawarciu umowy podejmuje Zarzqd Powiatu w Myszkowie po zapoznaniu si~
z przedtoi:onq przez Komisj~ Konkursowq opiniq dotyczqcq ztoi:onych ofert.
3. Zarzqd Powiatu w Myszkowie zastrzega moi:liwosc nie rozstrzygni~cia konkursu.
4. Od podj~tych decyzji nie przystuguje odwotanie.
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ZaJqcznik Nr 1 do Ogtoszenia
o otware m konkursie ofert

Wzer tabeli na temat informacji kadrowych oferenta ukierunkowanych
na realizacj~ zadania, w tym 5wiadczenia wolontariuszy i pre ca spoteczna cztonkew
oferenta

ILp,

i

Nazwa stanowiska prac.y

Wymiar czasu Wykszt:akenie
pracy
wrazze
specjalizacjq

UV\ agi

Zalqcznik nr 2 d Uchwaly Nr 172/2015 Zarzqdu
Powiatu w Mysz~ wie z dn. 8 pazdziemika 2015 r.
w sprawie: oglos enia otwartego konkursu ofert na
realizacj~ zadania Powiatu Myszkowskiego
z zakresu porno sprnecznej - prowadzenie
o zasi~u ponadg innyrn Dornu Pornocy Spotecznej
dla os6b niepetn prawnych intelektualnie /kobietj

Regulanlin Pracy
Komisji Konkursowej opiniujctcej oferty w otwartym k nkursie na realizacj~
zadania Powiatu Myszkowskiego z zakresu pomocy spo ecznej - prowadzenie
o zasi~gu ponadgmillnym Domu Pomocy Spolec Ilej dla kobiet
niepelnosprawnych intelektualnie na 100 miejsc,
w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grud ia 2020 r.
zwany dalej konkursem.
Prace Komisji Konkursowej prowadzone Sq w oparciu 0 ustaw~ z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spolecznej (tekst jedn. Oz. U. z 2015 r., poz.163 z p6:Zn. zm. , ustaw~ z dnia 24 kwietnia
2003 roku 0 dziaJalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie (tekst jed. Oz. U. z 2014 r. poz. 1118
z p6:Zn. zm.)
I. lasady pracy Komisji Konkursowej:

1. Prace Komisji Konkursowej Sq prowadzone, jeieli w posiedzeniu Komisji ierze udziaJ
jej przewodniczqcy oraz co najmniej 50% czJonkow Komisji. W sytuacji gdy na posiedzenie stawHo
si~ mniej nii 50% czJonkow Kornisji, Przewodniczqcy Kornisji Konkurso ej wyznacza kolejny termin
posiedzenia.
2. Komisja rozpoczyna prac~ od otwarcia ofert.
3. Komisja przyst~puje do otwarcia ofert po ustaleniu, ie:
a) ogJoszenie 0 otwartym konkursie ofert zostaJo zamieszczone w Biule nie Informacji Publicznej,
jak rowniei na tablicach ogJoszen w siedzibie organu zlecajqcego re lizacj~ zadania i na jego
stronie internetowej oraz na tablicy ogJoszen Powiatowego CentrL m Pomocy Rodzinie
w Myszkowie
b) termin do skJadania ofert nie byJ krotszy nii 21 dni od dnia ukaza ia si~ ostatniego
ogJoszenia, 0 ktorym mowa w ppkt a) powyiej
c) upJynqJ termin do skJadania ofert, okreslony w ogJoszeniu
4. Kornisja przyst~puje do rozpatrywania ofert pod wzgl~dem:
a) spclnienia wymogow formalnych (prawidJowoSci sporzqdzenia doku entacji, a takie
kompletnosci oferty co do wymaganego zestawu dokumentow i info macji) i podejmuje decyzj~
o dopuszczeniu oferentow do dalszej cz~sci post~powania,
b) spclniania zakresu rzeczowego proponowanego do realizacji zadani ,z uwzgl~dnieniem
wysokoSci dotacji przeznaczonej na realizacj~ zadania i podejmuje d cyzj~ 0 dopuszczeniu
oferentow do dalszej cz~sci post~powania.
5. Oferty sporzqdzone wadliwie lub niekompletnie co do wymaganego zes wu dokumentow
lub informacji oraz oferty nie speJniajqce zakresu rzeczowego propono anego do realizacji zadania
podlegajq odrzuceniu, z zastrzeieniem punktu 6.
6. W przypadku, gdy wszystkie oferty zJoione w konkursie wykazujq braki, ktore powodujq
ich odrzucenie, Komisja Konkursowa moie wezwac oferenta (oferento ) do uzupclnienia oferty
lub dokumentacji, wyznaczajqc termin uzupeJnienia oferty.
Przewodniczqcy Komisji wyznacza jednoczesnie nast~pny termin posie zenia Komisji.
7. Po zapoznaniu si~ z ofertami, Przewodniczqcy Komisji pisemnie informuj oferentow, ktorych oferty
zostaJy odrzucone 0 przyczynach odrzucenia oferty.
8. Oferty prawidJowe pod wzgl~dem formalnym oraz odpowiadajqce zakre em rzeczowym
proponowanemu do realizacji zadaniu, zostanq ocenione przez CzJonk Komisji Konkursowej
biorqcego udziaJ w posiedzeniu Komisji na drukach karty indywidualnej oceny ofert stanowiqcej
zaJqcznik Nr 3 do UchwaJy Zarzqdu Powiatu w Myszkowie w sprawie: 0 Joszenia otwartego
konkursu ofert na realizacj~ zadania Powiatu Myszkowskiego z zakre u pomocy spoJecznej
- prowadzenie 0 zasi~gu ponadgminnym Oomu Pomocy SpoJecznej la osob niepeJnosprawnych
intelektualnie jkobiet/, wg nast~pujqcych kryteriow oceny:
a) organizacyjne - ocena zgJoszonych moiliwosci realizacji zadania przy uwzgl~dnieniu:

- aktualnie posiadanych zasob6w rzeczowych ukierunkowanych na realizacj~ zadania(0-2 pkt),
- aktualnie posiadanych zasob6w kadrowych ukierunkowanych na realizacj~ zadania, w tym
Swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna cztonk6w oferenta (0-2 pkt),
b) doswiadczenie w prowadzeniu jednostki (0-3 pkt),
c) analiza i oeena wykonania zadan zleconych oferentowi przez Powiat Myszkowski lub inny powiat
w latach poprzednich, biorqc pod uwag~ rzetelnosc i terminowosc oraz spos6b rozliczenia
otrzymanych na ten cel srodk6w (0-3 pkt),
W przypadku gdy oferent nie realizowat w okresie poprzednim zadan zlecanych przez Powiat,
bqdz na innych zasadach nie realizowat zadan Powiatu otrzymuje 1 pkt.
d) finansowe - koszty realizacji zadania, w tym zadeklarowany udziaf srodk6w finansowych
wtasnych alba pozyskanych z innych zr6det na realizacj~ zadania relacji do tqcznych koszt6w
realizacji zadania, miesi~czny koszt utrzymania mieszkanca ze srbdk6w przekazanych tytutem
dotacji (0-4 pkt)
e) ocena sp6jnosci i rzetelnoSci oferty (0-2 pkt).
9. Punkty przyznawane sq, przez kaidego cztonka Komisji indywidualnie dla kaidego oferenta,
zgodnie z kryteriami okreslonyrni w pkt 1.8 powyiej
10. Komisja Konkursowa, w oparciu a karty indywidualnej oceny ofert, a kt6rych mowa w pkt 1.8
sporzqdza opini~ dotyczqcq ztoionych ofert
11. Wszystkie posiedzenia Komisji Konkursowej Set protokotowane oraz sporzqdzana jest lista
obecnoSci cztonk6w Komisji.
12. ProtokOt podpisuje protokolant oraz Przewodniczqcy i czronkowie Komisji.
13. Decyzje w sprawach proceduralnych i organizacyjnych podejmowane Set wi~kszosdq gtos6w
w gtosowaniu jawnym.

w

IT. Obowiqzki Komisji Konkursowej:
1. Do obowiqzk6w Przewodniczqcego Komisji naleiy:
a) zwotywanie posiedzen Komisji oraz przewodniczenie obradom,
b) prowadzenie posiedzen Komisji zgodnie z niniejszym Regulaminem,
, c) dbanie a poprawnoSc protokotowania w czasie posiedzen Ko.misji,
d) po zakonczeniu prac Komisji przedtoienie Zarzqdowi Powiatu Myszkowskiego opinii Komisji
Konkursowej dotyczqcej ztoionych ofert.
2. Do obowiqzk6w czronka Komisji naleiy:
a) uczestniczenie w posiedzeniach,
b) zapoznanie si~ z ofertami,
c) nie udost~pnianie osobom postronnym informacji zawartych w dokumentach przedktadanych
przez oferent6w, oraz informacji z prac Komisji.
lIT. Postanowienia koncowe:
Kornisja Konkursowa ulega rozwiqzaniu z dniem przedroienia przez Przewodniczqcego Komisji
Zarzqdowi Powiatu w Myszkowie opinii Komisji Konkursowej dotyczqcej zroionych ofert wraz z listq
oferent6w.
.

Za1ctcznik Nr 3 do Uchwaly Zarzctdu Powiatu w Myszkowie w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje:; zadania
Powiatu Myszkowskiego z zakresu pomocy spolecznej - prowadzenie 0 zasie:;gu ponadgminnym Domu Pomocy Spolecznej dla osOb
niepelnosprawnych intelektualnie /kobiet/
Wz6r karty indywidualnej oceny ofert w konkursie na realizacj~ zadania z zakresu pomocy spotecznej -Domu Pomocy Spotecznej dla os6b
niepefnosprawnych intelektualnie (kobiety) - na 100 miejsc w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r.
Imi~

i nazwisko Czfonka Komisji Konkursowej: ........................................................................................
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* - w przypadku, gdy ofereflt: nie realizowal w okr€Sie poprzednim zadan zlecanydl przez Powiat bqdz na innych zasadadl nie realizowaf zadan Powiatu, otrzymuje 1 pkt
* - 1917,00 zt - srednia mi~na kwota dotacji dla wojewooztwa slqskiego w 2015 r. na mieszkanca DPS

Podpis Czronka Komisji Konkursowej
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