
ZARZADZENIE 0050.145.2012
Burmistrza Ujazdu

z dnia 10 grudnia 2012 roku

w sprawie ogloszenia konkursu ofert na realizacje przez organizacje pozarzadowe i inne
uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - uslugi
pielegnacyjne w srodowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepelnosprawnych,
samotnych i starszych.

Na podstawie art. 5 ust 1 oraz art. 11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536, ze
zmianami) postanawiam:

§ 1

1. Podac do publicznej wiadomosci ogloszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje
przez organizacje pozarzadowe i inne uprawnione podmioty zadan z zakresu ochrony i
promocji zdrowia.

2. Ogloszenie konkursu ofert stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zalacznik Nr 1

BURMISTRZ UJAZDU

OGLASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizacje przez organizacje pozarzadowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i
promocji zdrowia

USLUGI PIELEGNACYJNE W SRODOWISKU DOMOWYM I REHABILITACJA
OSÓB CHORYCH, NIEPELNOSPRAWNYCH, SAMOTNYCH I STARSZYCH

I. Rodzaj zadania.

1. Przedmiotem konkursu jest zadanie polegajace na realizacji uslug pielegnacyjnych w
srodowisku domowym i rehabilitacji osób chorych, niepelnosprawnych, samotnych i
starszych, obejmujacych w szczególnosci:
a) domowa opieke pielegnacyjna nad osobami chorymi, niepelnosprawnymi, samotnymi

starszymi oraz opieke paliatywna,
b) ambulatoryjna i domowa terapie i rehabilitacje lecznicza osób chorych

niepelnosprawnych,
c) wypozyczanie sprzetu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorego w domu,
d) uslugi zabiegowe, higieniczno-pielegnacyjne, diagnostyczne, uslugi w zakresie opieki

paliatywnej, promocji zdrowia, dzialalnosc edukacyjna i profilaktyke.

2. W konkursie moga brac udzial:
1) organizacje pozarzadowe prowadzace dzialalnosc w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku

Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do
innych Kosciolów i zwiazków wyznaniowych oraz gwarancji wolnosci sumienia i
wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci w zakresie
ochrony i promocji zdrowia - zwane dalej podmiotami uprawnionymi.

3. Warunki, które musza spelniac podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-2:
1) Oferent musi posiadac mozliwosci organizacyjne, kadrowe oraz odpowiednie

doswiadczenie.
2) Oferent musi posiadac odpowiednia baze lokalowa na terenie Gminy.

\

II. Wysokosc publicznych srodków przekazanych na realizacje zadania

Calkowita kwota dotacji na realizacje zadania objetego konkursem wynosi 90 000 zl.
(slownie dziewiecdziesiat tysiecy zlotych 00/1 00 gr.)



III. Warunki przyznania dotacji

1. Przy wyborze oferty beda brane pod uwage nastepujace kryteria:
a) ocena mozliwosci realizacji zadan przez podmiot
b) zadeklarowana przez podmiot uprawniony jakosc dzialania i kwalifikacje osób, przy

udziale których podmiot uprawniony ma realizowac zadanie
c) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji

do zakresu rzeczowego zadania
d) zadeklarowany udzial srodków finansowych wlasnych albo pozyskanych z innych zródel

na realizacje zadania
e) analiza i ocena realizacji zadan zleconych podmiotu uprawnionego w okresie poprzednim,

biorac pod uwage rzetelnpsc i terminowosc oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel
srodków

f) wysokosc srodków publicznych przeznaczonych na realizacje zadan

2. Konkurs bedzie rozstrzygniety takze w przypadku, gdy wplynie jedna oferta.

3. Rozpatrywane beda wylacznie oferty:
a) przygotowane na formularzu zgodnym z obowiazujacymi przepisami
b) prawidlowo wypelnione
c) zawierajace komplet niezbednych zalaczników
d) zlozone w terminie okreslonym w ogloszeniu konkursowym

IV. Termin i warunki realizacji zgloszonego zadania

1. Dzialania beda realizowane w terminie: od stycznia do grudnia 2013 r.
2. Miejscem realizacji jest Gmina Ujazd.
3. Zadanie winno byc realizowane z najwyzsza starannoscia zgodnie z zawarta umowa

oraz z obowiazujacymi pr~episami.
4. Zadanie nalezy realizowac w taki sposób by dzialaniami objeta byla jak najwieksza

liczba osób starszych i chorych.
5. Zabiegi rehabilitacyjne powinny byc swiadczone w dniach od poniedzialku do piatku

w godzinach miedzy 800_1800.
6. Czynnosci w domu pacjenta powinny byc swiadczone codziennie bez ograniczen

czasowych wedlug wystepujacych potrzeb.
7. Szczególowe warunki realizacji zadania zostana okreslone w umowie na wykonanie

zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

v. Termin i warunki skladania ofert

l. Oferty nalezy skladac na formularzu, którego wzór stanowi zalacznik nr l do Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz.
2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

2. Oferty wraz z wymaganymi ~alacznikami nalezy zlozyc na adres:

Urzad Miejski w Ujezdzie ul. Slawiecicka 19,47-143 Ujazd

w zamknietej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizacje zadania "Uslugi pielegnacyjne
w srodowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepelnosprawnych, samotnych i
starszych" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 stycznia 2013 r. do godziny 1000.



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

l. Postepowanie konkursowe odbywac sie bedzie, zgodnie z uwzglednieniem zasad
zawartych w Ustawie dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.536 ze zmianami).

2. Oceny wyboru oferty dokona Komisja powolana przez Burmistrza Ujazdu.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastapi dnia 04 stycznia 2013 r. o godzinie 1200.
4. Oferty sporzadzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu

dokumentów lub informacji pozostaja bez rozpatrzenia.
5. Podstawa wyplaty dotacji jest umowa zawarta pomiedzy podmiotem a Burmistrzem

Ujazdu, która okresli szczególowe zasady realizacji i rozliczenia zadania.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju
zwiazanych z nimi kosztami

Wysokosc przyznanej dotacji w roku 2011 wyniosla 90.000,00 zl.
(slownie: dziewiecdziesiat tysiecy zlotych 00/1 00).
Wysokosc przyznanej dotacji w roku 2012 wyniosla 90.000,00 zl.
(slownie: dziewiecdziesiat tysiecy zlotych 00/1 00).

VIII. Wymagane zalaczniki

1. Aktualny odpis potwierdzajacy wpis do wlasciwej ewidencji lub rejestru dotyczacy
statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego dzialalnosci.

2. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z dzialalnosci podmiotu za ubiegly rok lub w
przypadku dotychczasowej krótszej dzialalnosci- za okres tej dzialalnosci.

3. Kopia statutu potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez osobe upowazniona z
ramienia Oferenta.

IX. Ogloszenie o konkursie ofert znajduje sie na stronie internetowej Biuletynu I
Informacji Publicznej Gminy Ujazd: bip.ujazd.pl jak równiez na tablicy ogloszen w
budynku Urzedu Miejskiego w Ujezdzie ul. Slawiecicka 19,47-143 Ujazd.

BURMISTRZ UJAZDU

Tadeusz Kauch


