
w9.rr ąłrlnrv";- ::1," Wójt Gminy Czermin

ogłasza

otwarty konkus ofeń na realizację zadania z zał:resu pomocy społecznej obejmującego

świadczenie: usług opiekuńczych, specjalisrycznych usfug opiekuiczych z wyłączeuem

specjalistycznych usług opiekńczych dla osób z zaburzęniami psychiczn}mi, oraz

specjalistycznych usług opiekńczych dla osób z zabvzenjarni psychicznymi _ dla mięszkańców

Gminy Czermin' którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyl wymagają pomocy innych

osób, a są jej pozbawione' w miejscu zamieszkanią w okesię od dnia 0l stycznia 2019 [oku do

dnia 31 grudnia 2021 roku.

1. Konkurs adresowany jeŚt do podmiotów uprawuionych w rozumieniu ań' 25 ust. 1

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej ( tekst j€dnolity: Dz. U. z2017

roku, poz. 1769 z póź''. Żm,) li. do orgadzacji pozarządowych' o których mowa w Ąń.

3 ust. 2 usta}vy o dzialalności pożytku publicznego i o wolont&riacie ( tekśt j€dnolityl

Dz. U. z 2016 roku' poz' 1817 z późn. zm') oraz podmiotów wymielionych w ań. 3 ust'

9 tej ustarly' prowadzących dzialalność w zakresie pomocy spolecznej.

2. Rodzai zadania zlecanego z zakresu oornocv soolecznei:

Świadczenie w okesie od dnia 01 stycznia 20l9 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku:

a) usług opiekńczych,

b) specjalistycznych usług opiekuńczych z \łyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla

osób z zaburzeniami psychicznymi,

c) specjalistycznych usfug opiekńczych dla osób z zabwzęńami psychiczn}'ni _ dla

mięszkańców Gminy Czermiq L1órzy z powodu więku' choroby lub innych przyczyn wymagają

pomocy innych osób, a sąjej pozbawione, w miejscu zamieszkania.

Zaduie może być podzięlone na części odpowiadające poszczegóhym rodzajom usług. w razię

podziału zadania na części _ każda cąść zadania może być realizowana przez odrębny podmiot.

1. zakres uslug opiekuńczych:

A' Pomoc w zaspokajaniu codziemych potrzeb żryciowych.

B. Opieka higieniczna.

C. Pielęgnacja zalecona ptzez |ekarza.

D. Zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczęniem'

Rodzaj€ specjalistycznych uslug opiekuńczych' w tym dla osób z zabuzeniami

psychicznymi, kwalilrkacje osób je świadcących okeśla Rozporządzenie Ministra Polityki

Społecznej z dniazz Wześnia2005 roku w sprawie spęcjalistycznych usług opiekuriczych ( Dz. U.



Nr l89, poz. 1598 z późn. m.).

3. wvsokość dotacii na realizacie ŻadaniaI

Wysokość dotacji na realizację zadaliaw 2019 roku wyniesie na:

_ usługi opiekuńczę ' 8 000zł

spęcjalistyczne usługi opiekńcze' Ż wyłączeniem spęcjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznyrni _ 2 000zł

spęcjalistyczne usługi opiekńcze dla osób z zaburzeniami psychiczlymi'46 300zl

Zastrzega się zmianę wysokości dotacji na 2019 rok w przypadku uchwalenia innych wysokości

w uchwale budżetowej na 20l9 rok.

wysokość dotacji na realizację zadania w latach 2020-202l' zostanie ustalona w budżęci€ Gminy

czermin na poszczęgólne lata.

4.ZasadY przvznawania dotaciii

1) Dotacja fioŻę być przyznaI]E vyłącznie na dofinansowanie zadania, o którym mowa

w ogłoszęniu koŃursowym

2) Dotacja na wykonanie zadania następuje z zastosowaniem przepisów:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poż}'tku publicznęgo i o wolontariacie ( tekst

jednolity| DŻ' U. Ż 2016 roku, poz. 181'7 zpóźn. zm.)

_ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tękst jednolity: Dz' U.

z 2017 roku poz. 2077 z późn zrn')

3) Walunkięm przyznalia dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy cminą czermin,

a podmiotem wyłonionym w dlodze konkursu'

4) Świadczenie przez podmiot wyłoniony w dlodzę konkusu w okresie od dnia 01 stycmia

2019 roku do dnia 3l grudnia 202l roku usług opiekuńczych, specjalistycznych usług

opiękuńczych, z wyłączenięm specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zabwzeniami psychicznymi' oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Gminy Czermin, którzy z powodu wieku,

choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,

w miejscu zamieszkania.

5) Dotacja w wysokości *ynikającej z ilości godzin świadczonych usług - za prawidłowe

wykonarrie usługi będzie wypłacana ,, z dolu" w miesięcznych okresacb rozliczeniowych

- na zasadach określonych w umowie.

5. Termin i warunki realżacji zadania:

1) Termin realizacji zadania: w okesie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia

2021 rol'u



2) Warunki realizacji zadania :

Usługi opiekuńcze, spęcjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług

opiekńczych dla osób z zaburz€niami psychicznymi, oraz specjalistyczne usfugi opiekuńcze dla

osób z zaburzęniami psychicznymi będą świadczone na warunkach okr€ślonych w umowie

poprzęz podmiot uplawniony, wyłoniony w drodze konkusu mieszkańcom Gmi[y czemin, którzy

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyl wymąają pomocy innych osób' a są jej

pozbawione' w miejscu zamieszkania, uprawnionym do danego rodzaju usług na podstawie dęcyzji

administracyjnej, wydanej przez Kierownika Gminnego ośrcdka Pomocy Społecznej w Czerminie.

6' Termin i miejsce skladania ofeń konkursołych;

ofęńy nale:ry składać w formię pisernnej, na formulalzu, któfego r'zór okęślony jest

Rozporządz€niem Minista Placy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 201ó roku w sprawie

wŻorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadan publicznych oraz rłzorów

sprawozdari z wykonania tych zadan ( Dz. U. z 2016 roku' poz. 1300) rłlaz z wymaganymi

dokumentami od dnia 06.11.2018r. do dnia 05.12.2018 r. do godziny 15.00

w sekretariacie Urzędu Gminy Czermin lub drogą pocztową w zapieczętowanej kopercie,

odpowiednio oznaczonej z podaIiem rtazwy zadania' którego ofelta dotyczy, nazwy i adresu olaz

z dopiskiem : ,, otwalty konkurs ofeń na realizację zadania z zakłesLl pomocy społecznej

obejmującego świadczenie: usług opiekurłczych' specjalisĘcznych usług opiekuńczych,

z wyłączeniem specjalisfcznych usług opiekuiczych dla osób z zaburzeniami psychicznpni, oraz

spęcjalistycznych usług opiel_uriczych dla osób z zablrzeńami psychicznymi _ dla mieszkańców

Gminy Czermin."

7. Termin dokon1rvania wyboru oferty' tryb i kryteria stośowane pr'y wyborze oferty.

1) Komisja KoŃwsową powołana pżez wójta Gminy czermin w celu opińowania

złożonych ofelt dokona oceny formalrrej i męĄ4orycznej zgłoszonych ofert w siedzibię

Gminnego ośrodka Pomocy społecznej w czerminie _ do dnia 7 grudnia 20 1 8 Ioku.

2) oferĘ spotądzonę wadliwie, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub

informacji oraz złożone po temińe pozostaną bęz lozpatxzęnia'

3) ocena ofert dokonana będże w opalciu o następujące kr'łeria:

a) aktualnie posiadane zasoby rzeczowe konieczne do rcalizacji zadania ( 0_5 punktów),

b) aLlualnie posiadane zasoby kadrowe ( kwalifikacje) konieczne do realizacji zadania ( 0-5

punktów),

c) posiadane doświadczenie w realizacji tęgo typu zadń ( 0-5 puŃtów)'

d) ocena dotychczasowej współpracy z GOPS Czermin, ze szczsgóInym uwzględnieniem

Żetekiości, tęrminowości realizacji' zadania zleconego podmiotowi uprawnionemu oraz sposobu



rozliczania otrzymanych na ten cel środków ( 0-2 punktów),

e) zadeklalowany udział ślodków finansowych własnych albo pozyskarrych z innych źródeł na

realizację zadania( 0_5 punktów),

0 wysokość zadeklarowanej stawki wynagrodzenia za rłykonanie l godziny zegarowej usług:

- opiekuiczych ( 0-8 puŃtów)'

- specjalistycznych usług opiekńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi ( 0-8 punktów),

- specjalistycznych usług opiekuriczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (0_8 punktów),

4) Wyboru ofelty dokona wójt Gminy częrmin w terminie do 11 $udnia 2018 roku po

analizie oplnii złożorrych ofeń, sporządzonych przez Komisję KoŃursową'

5) Wybrana zostanie ofeńa, któIa uzyska największa liczbę punktów.

6) Procedurę oIoeśloną w punktach od 1 do 5 niniejszęgo ustępu ńe stosuje się, gdy w wyniku

ogłoszęnia otwaltego koŃursu została zgłoszona jędna oferta.

7) wyniki otwaltego konkusu ofert olaz waluŃi zlecenia realizacji zadania podaje się do

widomości publicznei.

8) Z wyłonionym w drcdze otwaltęgo koŃursu ofeń podmiotęm uprawnion;'rn zawiera się

umowę na realizację zadania.

9) Dokonany wybór ofelty przęz wójta Gminy Czermin nie podlega zaskarżeniu.

8. of€ńa powinna zawierać:

1) sŻczegoło\ły zakłęs tzęczow proponowanego do realizacji zadania zawieĄący opis

planowanego działania,

2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

3) kalkulację przewid}'wanych kosżów realizacji zadania,

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofeńę w zaklesie, którego

dotyczy zadanie,

5) informac.ję o posiadanych zasobach rzęczowych i kadrowych zapewniających realizację

zaduia,

6) informację o planowanej wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych

z imych zródeł na lealizację danego zadanią

7) deklaracje o zarn|atzę odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego

proponowanego do realizacji,

8) inne informacje wymagane zgodńe z ogłoszeniem o otwartym koŃursie ofeń,

w szczególności wysokość zadeklarowanej stawki w}nagrodzenia za wykonani€ 1 godziny

zegarowej usług opiekuńczych' specjalistycznych usług opiekńczych, z wyłączeniem



specjalistycznych usług opiękuńcŻych dla osób z zaburzeniami psychiczn;łni,

specjalistycznych usług opi€kńczych dla osób z zabwzęńarni psychicznymi'

warunki rozpatrzenia of€rtyi

zamieszczenie Vw informacji ,

dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającęgo wpis do właściwej ewidencji lub rejęstru

dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu prowadzonej przez niego

dŻiałalności ( ważne 3 miesiące od daty Wystawienia),

slatul,

dokunęnty upoważniające do leprezentowania podmiotu uplawnionego,

przedstawienie splawozdania finansowego mer}'tolyczn€go z działalności podmiotu

za ubiegły rok,

dołącŻęnię dokumentów potwierdzających kwalifrkacje kadry okeślone w Rozporządzeniu

Ministra Polityki Społeczrrej z dńa 22 'l/ozęśnia 2005 roku w sprawie specjalistycŻnych

usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr l89, poz. 1598 zpóźn zm.),

oferta winna być złożo|a na fomulaxzu, którego wzór okęślony jest Rozporządzeniem

Ministra Pracy i PoliĘki Społecznej z dnia 17 sierpńa 2016 roku w sprawie wzorów ofert i

ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych ol.lz wzolów

sprawozdań z wykonaniatychzaddh (Dz. U. z 201ó loku' poz. l300)

I 0. Informacje dodatkowe:

Szczegółowych informacji doĘcących otwańęgo konkursu ofeń można uzyskać w Gminnym

ośrodL:rr Pomocy społęcznej w Czerminie , pokój nr 10 . Pracownikiem upoważnion)m do

podejmowarria decyzji w zaklesi€ usfug opiekuńczych jest kięrownik Gminnego ośrodka Pomocy

Społecznej w Czerminie

Pani Janina Forczek , tel' O-17 250 63 41

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

w Czerminie' na stronię intemetowej Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w czeminie oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czerminie.

wójt cminy czemin zastzega sobię prawo do plzesunięcia terminu składania ofeń olaz terminu

IozstŹygnięcia koŃursu oraz uniewłżJ enia konkursu w

przy cryly łłymagającej wyraźnego uzasadnienia.

9.

1)

2)

3)

4)

s)

6)

1)

prz}padku zaistnienia w1'rźnej



KLAUZULA INTORMACYJNA

Na podstawie ań' 13 Rozporądzenia Parlamentu Eurcpejskiego i Rady (t]E) 2016/ó79 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochlony osób fizycznych w 2.łłiązku z prz€twarzaniem danych
osobotłych i w sprawie swobodnego przepłIłu takich dMych oraz uchylenia d}'rektywy
95/46lWE (ogólne rozporądzgnie o ochronie danych), publ' Dz' Urz' UE L Nr 1l9, s. 1

infomujemy' iż|

1 ) Administratorem PaDi,?ana danych osobowych jest Gminny ośIodek Pomocy społecznej w
Czerminie (adres Czermin 140, 39-304 Częrmirr'j., 1€l. 17250634'7)

2) W sprawach z zakresu ochlony danych osobowych mogą Państwo kontakować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: insoektor@cbi24.p!.

3) Dane osobo\łe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cy'wilnoprawnej'

4) Dan€ osobowe będą przetwarzme przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnienięm okresów przechowyl,vania okeślonych w przepisach odĘbnych, w tym
przepisów archiwalnych'

5) Podstawą prawną przetwalzania danychjest art' 6 ust' 1 lit' b) ww. rozpotządzenia.

6)' od biorcam i dan) ch osobowych no8ą być|
- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich

przepisów prawa

- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administatorą na podstawie
zawartej umowy powierzenia pft,etwarz nia danych osobowych ( tzw. podrnioty
przśtwarzające).

osoba, k1órej dane dotyczą ma prawo do:

-doĘpu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ognniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia s\łoich danych, a także _ w przĘadkach przewidzianych
prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwafzania
Państwa danych.

_ wniesienia skargi do organu nadzorczego w prąpadku gdy pŹetwarŻanie danych odbywa sięz naruszeniem przepisów powyższego rczpotądzenia tj' Prezesa ochrony Danych
osobowych, ul' stawki 2, 00_193 warsŻawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy c}'wilnoprawnej. osoba, któr€j
dane dotycząjest Żobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych
jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informu.jemy, iż w zlltięku z przętwaftaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, kóre się opierają wyłącznie na zautomaq,Żowan),m
przetwarŻaniu, w tj/m profilowaniu, o cz]Ąn stalowi att' 22 ogólnego rczporądzenia
o ochronie danych osobowych.


