
 

                                                                    Załącznik do uchwały Nr 90/19 

                                                                    Zarządu Powiatu Pabianickiego  

                                                                z dnia  24 czerwca 2019 roku  

  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 

typu B – dla 20 osób upośledzonych 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                   

(Dz. U. z 2018 r., poz.1508 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

688). 

 

Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert                                                                   

na prowadzenie  środowiskowego domu samopomocy typu B – dla 20 osób upośledzonych 

umysłowo   skierowany   do   organizacji   pozarządowych    określonych  w art. 3  ust. 2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy. 

 

I. Rodzaj zadania: 

 

Prowadzenie   środowiskowego   domu   samopomocy  typu   B – dla 20     osób upośledzonych 

umysłowo na  podstawie  art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 51a  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej  (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1508  z późn. zm.)  oraz  rozporządzenia   Ministra     Pracy                        

i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy 

(Dz. U. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.). 

 

 

 



 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 

1. Dotacja przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności, związanej                                        

z prowadzeniem środowiskowego domu samopomocy typu B – dla 20 osób 

upośledzonych umysłowo  będzie w 2019 roku wynosiła 152 818 zł, 

w tym 12 618 zł   pochodząca za środków rezerwy celowej budżetu państwa w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  

2. Kwota dotacji może ulec zmianie, w zależności od decyzji Wojewody Łódzkiego.  

3. W latach następnych środki finansowe na realizację w/w zadania uzależnione 

będą od decyzji Wojewody Łódzkiego określającej kwotę przyznanej dotacji.  

III. Zasady przyznawania dotacji 

Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wybranemu w drodze niniejszego otwartego konkursu 

ofert, z którym zawarta zostanie umowa na realizację zadania, zgodnie ze wzorem umowy 

określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej              

z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań                                        

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) wraz z niezbędną dokumentacją. 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania 

1. Zadanie obejmuje okres od dnia 1 września 2019 r. do 31 sierpnia  2024 r. 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu 

o rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego                                  

z dnia 24 października 2018 roku  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 

tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 

3.  Środowiskowy Domu Samopomocy  funkcjonował będzie w oparciu o rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 

domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.). 



4.  Środowiskowy Dom Samopomocy  przeznaczony będzie dla 20 osób upośledzonych 

umysłowo. Powinien funkcjonować 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie. Winien 

funkcjonować i realizować zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy 

(Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.). 

5. Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy powinien spełniać standardy określone 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.). 

6. Zwiększenie liczby miejsc w  Środowiskowym Domu Samopomocy oraz otrzymanie 

dodatkowej dotacji nie będzie skutkowało koniecznością rozpisania konkursu. 

V. Termin składania ofert 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych dopiskiem “Otwarty 

Konkurs Ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B – dla 20 osób 

upośledzonych umysłowo” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                           

w Pabianicach przy ul. Traugutta 6A w pokoju nr 9, w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 31 lipca 2019 roku do godziny 15.00 . 

2. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu 

oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. 

3. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w punkcie 1 nie będą rozpatrywane. 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty 

1. Oferty z załącznikami należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października          

2018 roku  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania  tych zadań (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2057). 

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu 

ich  składania. 

3. Złożone oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu 

Pabianickiego. 



4. Zarząd Powiatu Pabianickiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokona 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszone zostaną niezwłocznie po wyborze oferty. 

6. Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs: 

1) dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania publicznego przez 

podmioty uprawnione,  

2) dokona oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,                                   

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

3) dokona oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy 

udziale których podmiot uprawniony będzie realizował zadania publiczne, 

4) w przypadku powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji  na finansowanie ich realizacji uwzględni udział środków własnych lub 

środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,  

5) uwzględni planowany przez podmiot uprawniony wkład rzeczowy, osobowy,                                         

w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 

6) uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku 

podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod 

uwagę rzetelności terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 

środków. 

 

Do oferty należy dołączyć: 

 

1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu 

prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, 

2) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły                                            

rok w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności, 

3) statut podmiotu uprawnionego, 

4) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika z innych 

dokumentów załączonych przez podmiot, 

5) regulamin organizacyjny środowiskowego domu samopomocy, 

6) program działalności domu i plan pracy na 2019 rok, 

7) listę osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji.  

 



 

VII.  Informacja o realizacji zadania w roku ogłoszenia i w roku poprzednim oraz koszcie 

jego realizacji 

 

Zadanie polegające na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu B – dla 20 osób 

upośledzonych umysłowo  w roku 2018 i 2019 realizowane jest  przez Polskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach. W 2018 r. dotacja                 

dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach przy ul. Cichej 43  na działalność 

bieżącą wyniosła 384 294 zł, w tym  kwota 25 080 zł  pochodząca za środków rezerwy celowej 

budżetu państwa w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin                                               

„Za życiem”.  Natomiast w okresie od 1 styczna  2019 roku  do 31 sierpnia 2019 roku. 

na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 305 636 zł,  w tym  kwota                 

25 236  zł  pochodząca za środków rezerwy celowej budżetu państwa w związku z Programem 

kompleksowego wsparcia dla rodzin  „ Za życiem” -  środki z rezerwy celowej budżetu państwa 

mogą ulec zmianie w zależności od decyzji Wojewody Łódzkiego. 

 

VIII.  Informacje dodatkowe 

1. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania 

przyczyny. 

2. Oferty, sporządzone wadliwie albo niekompletnie, co do wymaganego zestawu 

dokumentów lub informacji, pozostaną nie rozpatrzone. 

3. Zarząd Powiatu unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, 

bądź kiedy żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych                               

w ogłoszeniu. 

4. Od wyników konkursu nie służy stronom odwołanie. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu zlecającego realizację 

zadań oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pabianickiego, na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Pabianicach. 

 

 


