Wójt Gminy Murów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na terenie gminy
Murów z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie usług opiekuńczych na rzecz
mieszkańców Gminy Murów w miejscu ich zamieszkania
pn. „Konkurs ofert- usługi opiekuńcze na 2020 r. ”

I.

Podmioty uprawnione:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty o których
mowa w art.3 ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
II.

Rodzaj zadania:

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych klientom Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Murowie w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Zakres usług:
 utrzymanie czystości w pomieszczeniach, w których najczęściej przebywa podopieczny oraz
sprzętu i urządzeń sanitarnych,
 utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa
domowego użytkowanego przez osobę korzystającą z usług, dbanie o higienę żywności,
 pranie bielizny osobistej, odzieży, pranie i zamiana bielizny pościelowej,
 dokonywanie zakupów
 przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety podopiecznego
 pomoc przy spożywaniu posiłków bądź karmienie chorego
 pomoc w czynnościach higieny osobistej oraz ubieraniu się
 przynoszenie opału i palenie w piecu
 pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, opłacanie rachunków, rzetelne i terminowe
rozliczanie się z wydatkowanych środków
 organizacja wizyt lekarskich, realizacja recept, podawanie leków
 pomiar parametrów życiowych, asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów
pielęgniarskich / medycznych .
Dodatkowe wymagania:
 usługi winne być świadczone przez osoby posiadające doświadczenie w tym zakresie,
 osoby świadczące usługi opiekuńcze muszą posiadać odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje
 udzielanie świadczeń przez osoby zatrudnione na umowę o pracę
III. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
55.000,00 zł.

liczba godzin usług w 2020 r. około 2500 godzin (ok. 210 godzin miesięcznie)

rzeczywista liczba godzin świadczenia usług opiekuńczych uzależniona będzie od
potrzeb

IV. Zasady przyznawania dotacji:
 dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy,
 przyznana dotacja może być przeznaczona tylko na potrzeby konieczne do realizacji
przedmiotowego zadania,
 umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu
do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań/ Dz. U. 2018, poz. 2057/
 przyznana dotacja podlegać będzie rozliczeniu na druku Sprawozdania zg. z wyżej
wymienionym rozporządzeniem.
V. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
31 grudnia 2020 r.
2. Zadanie winno być realizowane przez podmiot składający ofertę, zgodnie z zawartą
umową oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Realizacja zadania obejmuje teren Gminy Murów, w miejscu zamieszkania osoby, której
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie przyznał usługi decyzją
administracyjną.
4. Wskazanie usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym
wymiarze godzin, zgodnie z wydawaną decyzją, przy czym pod pojęciem wymiaru
godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia
usług bez czynności przygotowawczych.
5. Przyznanie usług opiekuńczych następuje na podstawie decyzji administracyjnej
wydawanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie, w której określone
zostaną : forma, zakres opieki, a także dzienny wymiar godzin i usług.
6. Wykonywanie usług w wymiarze od 1 do 7,35 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.
7. Zlecenie musi być podjęte niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia po uzgodnieniu z
GOPS.
8. W przypadku niemożności świadczenia usług przez daną osobę wymagane jest
zastępstwo.
9. W przypadku osób leżących wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia.
10. Realizacja usług wygasa z chwilą ustania warunków ich świadczenia, np. podczas
przebywania podopiecznego w szpitalu, sanatorium, wyjazdu z miejsca zamieszkania,
rezygnacji, wygaśnięcia decyzji administracyjnej. Organizator niezwłocznie informuje
GOPS o wszelkich zmianach.
11. Jakość świadczonych usług może być kontrolowana przez pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie.
12. Składanie przez podmiot uprawniony w GOPS, po upływie każdego miesiąca
zestawienia faktycznie wykonywanych usług u poszczególnych osób poświadczonych
przez podopiecznego nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.
13. Oferent realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do prowadzenia dla każdego
podopiecznego karty pracy pracownika realizującego usługi z zaznaczeniem daty,
przedziału godzinowego i ilościowego zrealizowanych usług, dla każdego miesiąca
oddzielną. Karta pracy w celu zapewnienia bieżącej kontroli przez GOPS w Murowie
musi być wypełniana na bieżąco. Po każdej wizycie pracownika Oferenta wpis w karcie
pracy poświadcza podopieczny. Przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym jest
1 miesiąc. Kserokopie kart pracy potwierdzone za zg. z oryginałem Oferent przekazuje
GOPS w Murowie wraz z zestawieniem wykonanych usług na następny dzień roboczy
przypadający po zakończonym okresie rozliczeniowym, jednak nie później niż do 5

każdego miesiąca.
VI.
Termin składania ofert:
 oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie w godzinach pracy Urzędu
w kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie usług opiekuńczych na rzecz
mieszkańców Gminy Murów na 2020 r” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 Oferta powinna być sporządzona wg. wzoru określonego w załączniku do
Rozporządzenia 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. z 2018, poz. 2057/
 oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złpożone po terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
 Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru
Sądowego innego rejestru lub ewidencji oraz kopię aktualnego statutu lub innego
dokumentu zawierającego zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do
reprezentacji potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 oświadczenie o aktualnie posiadanym rachunku bankowym przeznaczonym na
rozliczanie związane z otrzymaną dotacją,
 dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób świadczących usługi
VII

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:
1. Komisja
Konkursowa
powołana
złożone
oferty.
Oferty
nie
po terminie, na innym formularzu
rozpatrywane.

przez
Wójta
Gminy
Murów
zaopiniuje
spełniające warunków formalnych
(złożone
lub bez wymaganych załączników) nie będą

2. Oferty spełniające wymogi formalne komisja ocenia na podstawie karty oceny projektu
stanowiącej załącznik nr 2 Zarządzenia Wójta Gminy Murów Nr Or 0050. .2019 w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w z zakresu pomocy
społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans
tych rodzin w formie usług opiekuńczych.
3. Złożenie oferty o środki finansowe z budżetu Gminy Murów nie gwarantuje przyznania dotacji,
jak również środków w wysokości, o którą występuje oferent.
4. Decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Murów.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7.Wyniki konkursu opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie.
VIII Informacja o zrealizowanych w 2018 r., 2019 r. zadaniach z zakresu pomocy społecznej
w formie usług opiekuńczych
W 2018 r. – 35.640,00 zł.
W 2019 r. w okresie 01.01.2019 do 30.11.2019 -47.992 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów
Nr Or 0050.105.2019 z dnia 11.12.2019r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację realizację
zadania publicznego na terenie gminy Murów z zakresu
pomocy społecznej

KARTA OCENY PROJEKTU
OGÓLNE DANE DOT. OFERTY

1.

Nazwa zadania określonego
w konkursie

2.

Nazwa i adres organizacji

„Konkurs ofert- usługi opiekuńcze na 2020 r.”

KRYTERIA OCENY
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OCENA OFERTY DOKONYWANA W OPARCIU O:

1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w przypadku oferenta, który w latach
poprzednich realizował zlecone zadania publiczne analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych
- rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków
2 Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego (efektywność,
oszczędność, rzetelność, poprawność i kompletność)
3. Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie
( sposób realizacji zadania , rodzaj i ilość proponowanych świadczeń, potencjalna ilość objętych zadaniem,
posiadane zasoby kadrowe).
4. Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych
źródeł na realizację zadania.
Planowany przez oferenta, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków

Przyznane punkty

20

30

20

30

Uwagi dotyczące oceny

Podpisy członków komisji oceniających ofertę:
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(podpis przewodniczącego komisji)

