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Z A R Z.,\ () Z E N f E ~R 0151 /1 /2010

BlJRMISTRZA U.JAZDl'
z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie ogloszenia konkursu ofert na realizacje pr.lez organizacje pozar.ladowe i inne
uprawnione podmiOl)'zadania z zakresu ochrony i promoc.jizdrowia - uslugi
pielegnacy.jne w srodowisku domowym i rehabilitac.ia osób chorych, niepelnosprawnych,
samotnych i starszych

:'\a podsta\\i~ art.5 ust. ) oraz art. 11 ust. I i 2 usta\\ y / dnia 24 b"ictnia 2003 roku o

dzialalnosci pozytku publicznego i o \\iolontariacie ( Dz. l'. /2003 nr 96. poz. X73. /e
, zmianami)postanav\iam:

~ I
I. Podac do publicznej \viadomosci ogloszenie o ot\\arty m konkursie okrt na reali/acjy pr/cz

organi/acjc pozarzado\vc i inne uprawnione podmioty zadal1z /akresu ochrony i promocji
zdro\\ ia.

..,
Ogloszenie konkursu ofert stano\\i zalacznik :\r ) do niniejszego .farzadz~nia.

"'1" -

.farzadzenie wchodzi \\ zycie / dniem podpisania.

-



Zalacznik Nr 1

BURMISTRZ U.JAZDt

OGl_ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizacje przez organizacje pozarzadowe i inne uprawnione podmiot: zadania z zakresu
ochrony i promocj i zdr<m ia

LJSl_UGIPIELEGNACYJNE W SRODOWISKU DOMOWYM I REHABILlTAC.JA
OSÓB CHORYCH, NIEPEl_NOSPRA WNYCH, SAMOTNYCH I STARSZYCH

1'1. Rodza.i zadania.

h)

l. Przedmiotem konkursu jest zadanie polegajace na realizacji uslug piclygnacyjnych
\\ srodowisku domo\\)'m i rehahilitacji osÓh chorych. niepelnospra\\n:ch. samotnych
i starszych. ohejmujacych \\ szczegÓlnosci:.

domowa opieke pielegnacyjna nad osobami chorymi. niepelnospra\\nymi. samotn:vmi
starszymi oraz opieke paliatywna

ambulatoryjna i domowa terapie i rehahilitacje lecznicza osÓh chory ch
i nicpelnosprawnych.

\\ ypoi.yczanie sprzet u medycznego i rehabi Iitacyj nego dla chorego \\ dom u.
uslugi zahiegO\\!e. higieniczno-pielegnacyjne. diagnostyczne. uslugi \\ lakresie opieki

paliatywnej. promocji zdr<mia. dzialalnosc edukacy.ina i prolilakt: ky.

a)

c)
d)

2. W konkursie moga brac udzial:
1) organizacje pozarzadowe prowadzace dzialalnosc w zakresie ochron: i promocji zdr<mia.
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajace na podsta\",ic przepisÓ\\ o stosunku
Panst\\a do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. o stosunku PaJlstwa do
innych Kosciol(m i Iwiazhm \\Y/naniowych oraz gwarancji wolnosci sumienia i \\ YInania.
je;i.eliich cele statuto\ve ohejmuja prO\vadzeniedzialalnosci \\ zakresie ochrony i promocji
/.drowia - zwane dalej podmiotami uprawnionymi.

3. Warunki. ktÓre musza spelniac podmioty. o których m()\\a \\ ust. 2 pkt. 1-2:
I) Okrent musi posiadac moi.li\\osci organizacyjne. kadrowe oraz odp(!\\ iednie
doswiadczenie.

Oferent musi posiadac odpowiednia haze lokalowa na terenie Gminy.-
II. Wysokosc publicznych srodków przekazanych na realizacje zadania..

Calkowita kwota dotacji na realizacje zadania objetego konkursem \\ynosi 90000 zl.
( slownie dzie\\ iecdziesiat tysiecy zlotych 00/ 100 gr.)

III.Warunki przyznania dotac.ii

l. Przy wyborze oferty beda brane pod uwage nastepu.iacekryteria:

'



a I ocena mozliv,,:osci realizacji zada'l przez podmiot
hl zadeklaro\\ana przez podmiot upra\\nion) jakosc dzialania i kwalifikacj~ osÓh. pr/)
udziale których podmiot upra\vniony ma realizowac zadanie
cJ ocena przedstav,,'ionej we wniosku kalkulacji kosztó\,Vrealizacji I:adania. \\ tym \\ realizacji
do zakresu rzeczow~go zadania
d) I:adeklarowany udzial srodków tinansowych wlasnych albo pozyskanych z innych zródel
na realizacje zadania
e) analiza i ocena realizacji zadan zleconych podmiotu upra\\nionego \\ okresie poprzednim.
hiorac pod uwage rzetelnosc i terminowosc oraz sposóh rO/Jiczenia otrl:) manych na t~n c~1
srodkc)\\

f) \\ ysokosc srodkóv" puhlicznych przeznaczonych na realizacje I:adan

2. Konkurs bedzie rozstrzy~niety takze w prL)'padku, ~dy wplynie ,jedna oferta.

3. Rozpatrywane beda wylacznie oferty:
a) przygotowane na formularzu zgodny m l: ohowiazujae) mi przepisami

r h) prawidiowo \\) pelnione
c) I:awierajace komplet niezhednych I:alacznikó\\
d) zlozone \\ terminie okreslonym \\ ogloszeniu konkursowym

IV.Termin i warunki realizacji z~loszone~o zadania

l. Dzialania heda realizowane w terminie: od s~:cznia do ~rudnia 2011 r.
2, \t1iejscem realizacji j~st Gmina ('jazd.
3. Zadanie winno h)c realizowane z najwyzsza starannoscia Lgodnie / 1:3\\arta umC)\\a oral
l: oho\viazujacymi przepisami.
4. Zadanie nalezy realizowac \\ taki sposóh hy dzialaniami ohjeta hyla jak naj\\ ieksza liczha
osÓh starszych i chorych.
5. Zahiegi rehahilitacyjne po\\inn) hyc swiadczone \\ dniach od poniedzialku do piatku
\\ godzinach miedz) lU)() - 18.00.
6. Czynnosci \\ domu pacjenta powinn) hyc swiadcwnc codziennie hel ogranicze'l
czasowych wedlug wystepujacych potrzeh.
7. SzczegÓlowe warunki realizacji zadania zostana okreslone \\ umo\\ ie na \\ ykonani~

l:aJania publicznego /. /.akresu ochron) i promocji zdnmia.

V. Termin i warunki skladania ofert

-
I. ()fe'1Y nalez) skladac na formularzu. którego wzór stamm i zalacznik nr ] do
Rozporzadzenia Ministra Prac) i Polityki Spolecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. ([)z.{ '. /
2005r. Nr 264. p07. 22(7) w sprawie \Vzoru oferty realizacji I:adania puhlicznego. ramc)\\ego
\\zoru umo\\) o \\)konani~ I:adania puhlicznego i w/.oru spra\\o/.dania / \\)konania kgo
I:adania.

2. Ofel1y \\Ta/ / \\)'Illaganymi zalacznikami nalez) /lozyc na adres:
Urzad Mie,jski w Ujezdzie ul. Slawiecicka 19, .n-I.t] U,jazd

\\ I:amknietej koperci~ z dopiskiem: Konkurs ofert na realizacje Ladania .. lTslugi
pielegnacyjne \\ srodowisku domowym i rehahilitacja osóh chorych. niepelnospra\\nych.
samotnych i starszych"
\\ nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 s~:cznia 2011 r. do ~odz. HU.O.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty



l. PostepO\vanie konkursowe odhywac sie hedzie. zgodnie I u\\/glednieniem zasad \\ ustawie
z dnia 24 kw'ietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku puhlicznego i o wolontariacie ( Dz. L. I
2003 roku Nr 96. poz. H73 I zmianami)
2. Oceny i wyhoru orerty dokona Komisja powolana prza Burmistrza {'jazdu.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastapi dnia 04 stycznia 20 II r. o godz. 12.00.
4.0ferty sporzadzone wadliwie alho niekompletnie co do wymaganego lesta\\u dokumente)\.\
luh informacji pozostaia hez rozpatrzenia
5. Podstawa wyplaty dotacji jest umowa zawarta pomiedzy podmiotem a Burmistrzem
Lja/du. która okresli szczególow.e zasady realizacji i rozliczenia ladania.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publiczn~ch tego samego rodza,j
i zwiazanych z nimi kosztach

Wysokosc przyznanej dotacji \\ roku 2009 \\yniosla 90.000 Il.
(slownie: dziewiecdziesiat tysiecy llotych. 00/100 gr.).)
Wysokosc przyznanej Jotacji w roku 2010 wyniosla 90.000 Il.
(slownie dziewiecdziesiat tysiecy zlotych. 00/100 gr.)

VIII. Wymagane zalaczniki

I. Aktualny odpis potwierdzajacy wpis do \vlasci\\ej e\\idencji luh rejestru dotyuc\cy statusu
prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego dzialalnosci.
2. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z dzialalnosci podmiotu la uhiegly rok luh
\\ przypadku dotychczasowej krÓtszej dzialalnosci- za okres tej dzialalnosci.
3. Kopia statutu potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez osohe upowazniona I ramienia
O fcrenta.

IX. Ogloszenie o konkursie ofert znajdu,je sie na stronie internetowej
Biuletynu Informac,ii Publiczne,i Gminy Ujazd: bip.ujazd.pl, jak równiez na tablicy
ogloszen w budynku Urzedu Mie,iskiego w Ujezdzie, ul. Slawiecicka 19, .17-1.13U.jazd.

BCRMISTRZ U.JAZDU

I adeusz Kauch

-
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