
Gmina Niebylec. 
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze na terenie 
Gminy Niebylec. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert upływa 10 grudnia 
2007 r.  
 

O G Ł O S Z E N I E 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu na podstawie art. 25 i 28 
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 
 
I.  Rodzaj zadania:  
 
Świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym 
w domu, obejmujących teren Gminy Niebylec w roku 2008 i 2009 dla ok. 8 osób tj. ok. 2800 
godzin rocznie. 
 
Usługi te mogą być świadczone przez: 

1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, 
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia  
i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie 
pomocy społecznej. 

 
 

II. Wysokość dotacji na realizację zadania na 2008 rok: 
 
Planowana kwota dotacji w 2008 roku – do 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 
00/100). Przewidywany zakres realizacji – 2 800 godzin usług. 
 
W 2006 r. środki publiczne wydatkowane z budŜetu Gminy na realizację zadania wynosiły: 
22 744,00 zł. Zrealizowano: 2089 godzin usług opiekuńczych. 
 
Przewidywane wykonanie w/w zadania w 2007 r. to kwota:  26 000,00 zł., ok. 2 000 godzin 
usług. 
 
 
III. Warunki przyznawania dotacji 
 
Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, 
który złoŜy ofertę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu 
uprawnionego (Dz.U.Nr 44, poz. 427) i spełni kryteria zawarte w części VI niniejszego 
ogłoszenia. 
 



IV. Termin i warunki realizacji zadania: 
 
W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w ilości średnio 230 godzin w miesiącu. 
Planowa ilość godzin moŜe ulec zmianie w zaleŜności od rzeczywistych potrzeb. 
 

1 Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Niebylec, w domu 
klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu. 

2 Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa. 
 

V. Termin składania ofert: 
 
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami naleŜy składać do dnia 10 grudnia 2007 r. do 
godziny 9:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu,  pokój nr 1 lub drogą 
pocztową, w zapieczętowanej kopercie, odpowiednio oznaczonej z podaniem nazwy zadania, 
którego oferta dotyczy, nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem: KONKURS OFERT na 
adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niebylec 18, 38-114 Niebylec. 
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty: 
 

1 Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 10 grudnia 2007 r. od godziny 
9:30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu. 

2 Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę/y statutowo 
upowaŜnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz 
opatrzona pieczęcią firmową organizacji. 

3 Dokumenty przedłoŜone jako kserokopie naleŜy poświadczyć za zgodność z oryginałem 
przez osobę do tego upowaŜnioną. 

4 Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu 
dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złoŜone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

5 Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić 
ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji. 

6 W pierwszej części konkursu, obejmującej otwarcie ofert, mają prawo uczestniczyć 
przedstawiciele oferentów. 

7 W drugiej części konkursu, oceniana będzie zawartość ofert, tj.:  
a Szczegółowy zakres rzeczowy proponowany do realizacji działania. 
b Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania. 
c Przewidywany koszt realizacji zadania (koszt jednej godziny usług). 
d Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

realizację usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione  
(art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64  
poz. 593 z późn. zm.). 

e Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych  
z innych źródeł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi. 

f Informację o wcześniejszej prowadzonej działalności w zakresie świadczenia 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 



g Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru 
dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej 
działalności. 

 8. Oferty opiniowane będą przez komisję powołaną przez Kierownika GOPS w Niebylcu. 
 9. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy   

Społecznej w Niebylcu.  
    10. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie. 

 
Oferty naleŜy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia 
wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427). Wzór oferty jest dostępny 
na stronie internetowej: www.gmina-niebylec.un.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej  
w Niebylcu,  w godzinach od 7:00 do 15:00 
Uwaga: 
 
Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadania moŜe ulec zmianie  
w wyniku ustalenia w budŜecie Gminy Niebylec na rok 2008 i kolejne lata innej kwoty 
wydatków przeznaczonych na zadanie. 
 
 
Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem:  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu – Pan Jacek Kozdraś  
tel. (017) 2773046 
 
Miejsce: Gmina Niebylec 
Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niebylec 18, 38-114 Niebylec 
www.gmina-niebylec.un.pl  
tel. (017) 2773046, fax.: (017) 2773046 
e-mail: gniebylec@rzeszow.uw.gov.pl 
 
 
 
Data publikacji: 09.11.2007 r. 

 
 
 


