
Ogłoszenie  
o otwartym konkursie ofert  

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2008r. 
 
 
 

 Na podstawie art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 
64, poz. 593 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  z dnia 8 marca 
2005r. w sprawie określenia  wzoru oferty  podmiotu uprawnionego   ( Dz..U. z 2005r. Nr 
44, poz. 427) informuję o moŜliwości składania na rok 2008 ofert na realizację 
następujących zadań z zakresu pomocy społecznej.  
 
I. Zadania  
 

Opieka pozaszkolna nad dziećmi  
 

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

wychowawczo i zagroŜonych patologią – skierowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Iłowej. 

2) Prowadzenie zajęć z dziećmi w formie  popołudniowej świetlicy socjoterapeutycznej 
w dni nauki szkolnej. 

3) Zapewnienie dzieciom warunków do odrabiania lekcji i wsparcia pedagogicznego. 
4) Zapewnienie jednego posiłku w formie podwieczorku w miesiącach: styczeń , luty, 

marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień październik listopad i grudzień 2008r. 
5) Koszt realizacji zadania obejmuje koszty przygotowania posiłku i częściowo 

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

15.400zł/ słownie: piętnaście tysięcy czterysta złotych/ 
 
 

DoŜywianie dzieci  szkołach wiejskich  
 

WARUNKI: 
1) Wydawanie posiłków obiadowych dla około 40 dzieci uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej w Koninie śagańskim i  do Szkoły Podstawowej w Szczepanowie. 
2) Posiłki w okresie nauki szkolnej w  miesiącach : styczeń, luty, marzec, kwiecień, 

maj, czerwiec, wrzesień październik, listopad i grudzień 2008r. 
3) Posiłki dowoŜone do wymienionych szkół. 
4) Koszt realizacji zadania obejmuje przygotowanie posiłku, wsad do kotła oraz dowóz. 
5) Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyŜszego zadania wynosi 37.450zł 

/ słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych/ 
 
 
 
 

 



II. Oferta powinna zawierać w szczególności : 
 

1) Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający 
opis planowanego działania. 

2) Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania. 
3) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania. 
4) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

realizację zadania, 
5) Informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych 
źródeł realizację danego zadania. 

6) Informacje o wcześniejszej działalności  podmiotu składającego ofertę w zakresie, 
którego dotyczy zadanie. 

III .Warunkiem rozpatrzenia oferty jest: 
 

1) Zamieszczenie w ofercie informacji o których mowa w pkt II 
2) Dołączenie aktualnego potwierdzonego wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru 

dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego 
działalności. 

3) Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu 
za ubiegły rok – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej 
działalności. 

IV. Kryterium rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze  oferty 
Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszających konkurs: 
 

1) dokonuje oceny zgłoszonych moŜliwości realizacji zadania przez podmioty 
uprawnione, 

2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje 
osób przy udziale, których podmiot uprawniony ma realizować zdanie, 

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

4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych 
z innych źródeł na realizacje zadania, 

5) uwzględnia realizację i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu 
w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę  rzetelność i terminowość oraz rozliczenia 
otrzymanych na ten cel środków. 

6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczana na realizację zadania. 
 
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów 
lub informacji pozostają bez rozpatrzenia. 
Oferty naleŜy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7 do dnia 
24 grudnia 2007r.  
Druki ofert zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08 marca 2005r. ( 
Dz.U.z 2005 Nr 44, poz. 427) do  pobrania w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Iłowej ul. Kolejowa 7. 
Oferty zostaną rozpatrzone 27 grudnia 2007r. o godzinie 12.00 przez zespół opiniujący w 
siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Iłowej  ul. Kolejowa 7. 
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać bezpośrednio w sekretariacie  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7, lub pod numerem telefonu : 068 3774 948. 



 
  

 
 


