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Ogłoszenie 

   
Zarząd Powiatu Będzińskiego 

 
ogłasza 

 
Otwarty Konkurs Ofert 

 
na  

Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  
„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi, ul. Sikorskiego 5” 
 
 

I.     Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi ul. Sikorskiego 5 jest 

ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób 

upośledzonych umysłowo. Jest to placówka pobytu dziennego dla 50 uczestników 

wymagających pomocy i wsparcia do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym. 

II. 1. Wysokość dotacji przeznaczanej przez Powiat na realizację zadania wynosić będzie 

w 2011r. – 720 000zł (słownie siedemset dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. W przypadku zwiększenia w 2011r. przez Wojewodę Śląskiego średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania uczestnika w ośrodkach wsparcia, wysokość 

dotacji, o której mowa w pkt 1, ulegnie zwiększeniu do wysokości środków 

przyznanych Powiatowi przez Wojewodę. 

III. 1. Warunki przyznawania dotacji na realizację zadania określone będą w umowie                   

o realizację zadania zawartej pomiędzy Powiatem a podmiotem przyjmującym 

zadanie do realizacji. 

2. Przyznane środki finansowe na realizację zadania przekazywane będą w czterech 

transzach w ciągu roku. 

IV. 1. Określa się termin realizacji zadania na okres: od 1 stycznia 2011r. do                            

31 grudnia 2011r. z moŜliwością jego przedłuŜenia, na okres od 1 stycznia 2012r. 

do 31 grudnia 2015r.  



2. Zadanie powinno być realizowane na warunkach określonych w umowie zawartej 

pomiędzy Powiatem a podmiotem uprawnionym, w siedzibie ŚDS „Ostoja”                     

w Czeladzi, ul. Sikorskiego 5 i zgodnie z przepisami art 51, art 51a, art 51b                       

i art 51c ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz U z 2009r.                  

Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami). 

V.     Oferty na realizację zadania, o którym mowa w niniejszym Ogłoszeniu, należy 

składać do dnia 15 listopada 2010r. (włącznie) w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Będzinie ul. Sączewskiego 6. 

VI. 1.   Po upływie terminu, o którym mowa w pkt V, powołany przez Zarząd Powiatu 

Będzińskiego Zespół Opiniujący niezwłocznie rozpatrzy oferty, jakie wpłynęły na 

konkurs oraz przedłoży Zarządowi Powiatu propozycje, co do wyboru oferty. 

2. Oferty rozpatrywane będą wg następujących kryteriów: 

• zamieszczenia w ofercie przez podmiot ubiegający się o realizację zadania, 

informacji, o których mowa w art 14 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                       

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz U Nr 96 poz. 873 z późn. 

zmianami) 

• dołączenia do oferty wymaganych dokumentów, a w szczególności: aktualnego 

wpisu do KRS, statutu organizacji, sprawozdania finansowego i merytorycznego               

z działalności podmiotu za rok poprzedni 

• dokonania oceny zgłoszonych w ofercie możliwości realizacji zadania przez 

podmiot ubiegający się oraz oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym 

udziału środków własnych podmiotu, przeznaczonych na realizację zadania 

• dokonania oceny zadeklarowanej przez podmiot jakości działania oraz 

kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane.  

3. Wymienione wyżej kryteria rozpatrywania ofert stosuje się także wówczas, gdy                  

w wyniku otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta. 

4. Wyniki otwartego konkursu ofert będą podane do wiadomości publicznej.  

 




