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KONKURS 
/ OGŁOSZENIE / 

WÓJTA GMINY NIEBYLEC  
 
Działając na podstawie art.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
/Dz.U.Nr 96, poz.873 ze zm. / 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 
na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych 

dla mieszkańców gminy Niebylec 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Niebylec 

ogłasza otwarty konkurs ofert na: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA 

MIESZKAŃCÓW GMINY NIEBYLEC w roku 2011. Usługi obejmować będą pomoc 

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób starszych, chorych i 

niepełnosprawnych w wymiarze ustalonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Niebylcu. 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie zadania, będącego zadaniem własnym gminy 

Niebylec, wraz z dotacją na jego finansowanie w kwocie 25.000,00 zł. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje nie będące jednostkami sektora finansów 

publicznych, w tym niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki 

nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym 

fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Termin realizacji zadania od 1 stycznia 2011 r. do 31.12.2011 r. 

Zasady zgłaszania ofert: 

 

1. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy w Niebylcu, Niebylec 170, 

 38 - 114 Niebylec,  

2. Termin składania ofert – do 30 grudnia 2010 r. do godz.10.00.  

3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferty należy opracować w języku polskim. 

5. Po zakończeniu Konkursu wnioski będą zwracane. 

6. Proces oceny i wyboru wniosków: 

  



Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Oceniającą powołaną Zarządzeniem 

Wójta Gminy Niebylec. 

Komisja dokona oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów: 

a) merytoryczna wartość oferty 

b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę 

c) zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet gminy w tym wielkość 

środków własnych 

d) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem  

Planowana wysokość środków na zadanie w roku 2010 wynosi 26.000,00 zł 

 

 

 
 

 


