
Og oszenie
o otwartym konkursie ofert

na realizacj  zada  z zakresu pomocy spo ecznej na 2009r.

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo ecznej ( Dz.U. Nr
64, poz. 593 z pó n. zm.) oraz Rozporz dzenia Ministra Polityki Spo ecznej  z dnia 8 marca
2005r. w sprawie okre lenia  wzoru oferty  podmiotu uprawnionego   ( Dz..U. z 2005r. Nr
44, poz. 427) informuj  o mo liwo ci sk adania na rok 2008 ofert na realizacj
nast puj cych zada  z zakresu pomocy spo ecznej.

I. Zadania

Opieka pozaszkolna nad dzie mi

WARUNKI:
1) Zorganizowanie opieki pozaszkolnej dla oko o 40 dzieci z rodzin niewydolnych

wychowawczo i zagro onych patologi  – skierowanych przez O rodek Pomocy
Spo ecznej w I owej.

2) Prowadzenie zaj  z dzie mi w formie  popo udniowej wietlicy socjoterapeutycznej
w dni nauki szkolnej.

3) Zapewnienie dzieciom warunków do odrabiania lekcji i wsparcia pedagogicznego.
4) Zapewnienie jednego posi ku w formie podwieczorku w trakcie zaj  na wietlicy.
5) Koszt realizacji zadania obejmuje koszty przygotowania posi ku i cz ciowo

rzeczowe.
6) Wysoko  dotacji na dofinansowanie realizacji powierzonego zadania wynosi

15.400z / s ownie: pi tna cie tysi cy czterysta z otych/

II. Oferta powinna zawiera  w szczególno ci :

1) Szczegó owy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawieraj cy
opis planowanego dzia ania.

2) Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.
3) Kalkulacj  przewidywanych kosztów realizacji zadania.
4) Informacj  o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj cych

realizacj  zadania,
5) Informacje o wysoko ci rodków finansowych w asnych albo pozyskanych z innych

róde  realizacj  danego zadania.
6) Informacje o wcze niejszej dzia alno ci  podmiotu sk adaj cego ofert  w zakresie,

którego dotyczy zadanie.

III .Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

1) Zamieszczenie w ofercie informacji o których mowa w pkt II
2) Do czenie aktualnego potwierdzonego wpisu do w ciwej ewidencji lub rejestru



dotycz cych statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego
dzia alno ci.

3) Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z dzia alno ci podmiotu
za ubieg y rok – w przypadku dotychczasowej krótszej dzia alno ci – za okres tej
dzia alno ci.

IV. Kryterium rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze  oferty
Przy rozpatrywaniu ofert organ og aszaj cych konkurs:

1) dokonuje oceny zg oszonych mo liwo ci realizacji zadania przez podmioty
uprawnione,

2) uwzgl dnia zadeklarowan  przez podmiot uprawniony jako  dzia ania i kwalifikacje
osób przy udziale, których podmiot uprawniony ma realizowa  zdanie,

3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania , w
tym realizacji do zakresu rzeczowego zadania,

4) uwzgl dnia zadeklarowany udzia rodków finansowych w asnych albo pozyskanych
z innych róde  na realizacje zadania,

5) uwzgl dnia realizacj  i ocen  realizacji zada  zleconych podmiotowi uprawnionemu
w okresie poprzednim, bior c pod uwag   rzetelno  i terminowo  oraz rozliczenia
otrzymanych na ten cel rodków.

6) uwzgl dnia wysoko  dotacji, która jest przeznaczana na realizacj  zadania.

Oferty sporz dzone wadliwie albo niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów
lub informacji pozostaj  bez rozpatrzenia.
Oferty nale y sk ada  w O rodku Pomocy Spo ecznej w I owej ul. Kolejowa 7 do dnia
31 grudnia 2008r. do godziny 13 00.
Druki ofert zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 08 marca 2005r. (
Dz.U.z 2005 Nr 44, poz. 427) do  pobrania w sekretariacie O rodka Pomocy Spo ecznej
w I owej ul. Kolejowa 7.
Oferty zostan  rozpatrzone 31 grudnia 2008r. o godzinie 13.30 przez zespó  opiniuj cy w
siedzibie O rodka Pomocy Spo ecznej  w I owej  ul. Kolejowa 7.
Dodatkowe informacje mo na uzyska  bezpo rednio w sekretariacie  O rodka Pomocy
Spo ecznej w I owej ul. Kolejowa 7, lub pod numerem telefonu : 068 3774 948.


