
Zarządzenie nr 475/2019 
Prezydenta Miasta Przemyśla 

z dnia 10 grudnia 2019 r. 
 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Finansowanie prowadzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”  

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art.5 ust. 4 pkt 1, art.11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 
688 z późn.zm.),w związku z oraz art.18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1507 z późn.zm)  

zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania publicznego 
z zakresu pomocy społecznej pn.: „Finansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 

2. Zlecenie zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem 
dotacji na finansowanie jego realizacji.  

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. 
 

§ 2 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1) na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, 
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.przemysl.pl.  

 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych – Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PREZYDENT 

MIASTA PRZEMŚLA 

 

Wojciech Bakun 

   



Załącznik 

do zarządzenia Nr  475/2019 
Prezydenta Miasta Przemyśla 

z dnia 10 grudnia 2019r. 
 

OGŁOSZENIE 
 

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn.zm.) 
Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2024 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Finansowanie prowadzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” i zaprasza do 
składania ofert. 

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji 
na finansowanie. 

 
 
I. Rodzaj zadania  

 
„Finansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi”  
 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 
 
Na realizację zadania w roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę 1 283 882,00 zł , 
a w latach 2021-2024 kwotę łączną w wysokości 5 135 528,00 zł, w tym: w 2021 r. – 
1 283 882,00 zł, w 2022 r. – 1 283 882,00 zł, w 2023 r. – 1 283 882,00 zł, w 2024r. – 
1 283 882,00 zł, z zastrzeżeniem, że wysokość planowanych środków pieniężnych 
przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania zapisana będzie w budżecie 
miasta Przemyśla po uprzednim ustaleniu przez Wojewodę Podkarpackiego średniej 
miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu 
samopomocy (zgodnie z art. 51c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej). 
 

III. Zasady przyznawania dotacji 
 
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.  U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.), w postępowaniu konkursowym może wziąć udział 
oferent, który jest uprawniony do złożenia oferty na podstawie art. 11 ust 3  ww. ustawy. 

2. Prezydent Miasta Przemyśla przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych 
w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy. 

3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy. 
4. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania. 
5. Zwiększenie liczby miejsc w środowiskowym domu samopomocy, zmiany typu domu,  

oraz zmiany wysokości dotacji nie będzie skutkowało koniecznością rozpisania nowego 
konkursu. 



 
IV. Termin i warunki realizacji zadania 
 

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 
2024 roku. 

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową 
oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie w 
szczególności zgodnie z następującymi przepisami prawa; 

 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 
869 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019 r. 
poz. 1507 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. 
z 2018r. poz. 1878 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 
w sprawie środowiskowych domów samopomocy z uwzględnieniem późniejszych 
zmian (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586 z późn. zm.), 

 zarządzeniem nr 148/2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 września 2016 r. 
w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych 
z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 

3. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać 
wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.). 

4. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać odpowiednią bazę lokalową (własną 
lub potwierdzoną umową np. najmu / użyczenia) umożliwiającą realizację zadania. 

5. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 
2018r. 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) 

6. Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. 
Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta  wraz z podaniem 
pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursu. 

7. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne 
pod względem formalnoprawnym, złożone w przewidzianym terminie. 

8. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, która wpłynie pocztą po tym terminie lub 
niespełniająca wymagań formalnoprawnych nie będzie objęta procedurą konkursową.  

9. W przypadku przyznania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta wyników konkursu, dostarczyć 
wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy: 

 oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dotacji, 

 zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki 
do umowy (przed podpisaniem umowy powinny one być zaktualizowane 
stosownie do przyznanej dotacji, prawidłowo wypełnione i zgodne ze złożoną 
ofertą),  



 potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych 
do przygotowania umowy. 

10. Nieprzedłożenie dokumentów w terminie, o których mowa w ust. 9 skutkuje nie 
otrzymaniem dotacji. 

11. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać 
we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach 
prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacji o tym, iż zadanie jest 
dotowane przez Gminę Miejską Przemyśl. Informacje takie winny być również 
podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.   

 
 
V. Termin i miejsce składania ofert 
 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, Kancelaria Ogólna, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku do godz. 12.00 – nie 
decyduje data stempla pocztowego. 
Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Ratuszowej 
1, tel. 16 675-20-41 lub 16 678 48 86. 

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

oferty 
 

1. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Przemyśla, który dokonuje wyboru oferty 
najlepiej służących realizacji zadania. 

2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się tytułu 
odwoławczego. 

3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa 
powołana odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla. 

4. Ocena formalna ofert polega na sprawdzeniu spełnienia wymogów dotyczących oferty 
i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiąca 
załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

5. Ocena merytoryczna dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, 
stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

6. Ogłoszenie zawierające ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie 
zamieszczone na tablicy ogłoszeń, BIP i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Przemyślu (www.przemysl.pl) w terminie do 15 dni od dnia otwarcia ofert, nie później 
niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 

7. W postępowaniu konkursowym weźmie udział oferent, który spełnia następujące 
wymogi formalne:  

 Jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 Cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu 
o konkursie ofert . 

 Otrzyma pozytywną ocenę dotychczasowych działań podejmowanych wspólnie 
z Samorządem Gminy Miejskiej Przemyśl, w tym otrzymanych środków 
finansowych. 



  
VII. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizacje w roku 2018 i 

2019 (na dzień 31.10.2019r.) tego samego rodzaju. 
 

 

Lp. Rodzaj zadania Kwota dotacji w złotych 

2018. 2019r. 

1. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 
44 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
zaburzeniami psychicznymi 

970.391,20 1.016.174,75 

 
 
VIII. Do oferty należy ponadto dołączyć. 

 
 ostatni aktualny wyciąg z rejestru, a w przypadku podmiotów nie będących 

stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej 
działalności, 

 sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 ( w przypadku podmiotów działających krócej 
– za okres działalności),  

 sprawozdanie finansowe za rok 2018 – sporządzone na podstawie ustawy z  dnia 
29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn.zm.) i składające 
się z trzech elementów : bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej 
(w przypadku podmiotów działających krócej, informacji finansowej – za okres 
działalności),  

 aktualny statut organizacji – dotyczy organizacji, które po raz pierwszy biorą udział 
w otwartym konkursie ofert. 

 
IX. Postanowienia końcowe 
 

Wszystkie kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu. 

 
  



Załącznik Nr 1 do ogłoszenia 

 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY 

 

Nazwa konkursu: ………………………………………………………………………. 

Jednostka organizująca: ………………………………………………………………. 

Tytuł zadania: ………………………………………………………………………….. 

Nazwa organizacji składającej ofertę: ……………………………………………….. 

Data złożenia oferty……………………………………………………………………. 

Data oceny oferty……………………………………………………………………… .. 

Imię i nazwisko członka Komisji Konkursowej………………………………………. 

 

I. Ocena formalna oferty (wypełnia jednostka organizująca konkurs) 

  TAK NIE 
Czy oferta złożona jest na właściwym formularzu?   

Czy złożona oferta jest kompletna, czyli złożone zostały wszystkie załączniki 

i wypełnione zostały wszystkie pola? 

  

Czy oferta złożona została w regulaminowym terminie   

Czy działalność statutowa  podmiotu zgadza się  z dziedziną  zadania  

publicznego będącego przedmiotem  konkursu 
  

Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wymaganych prawem 

wobec ZUS 
  

Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wymaganych prawem 

wobec Urzędu Skarbowego 

  

Inne   

 

 

Ocena końcowa (niepotrzebne skreślić) 

1) Oferta spełnia wymogi formalne 

2) Oferta nie spełnia wymogów formalnych   

 

 

Przemyśl, dnia …………………………                                                 ……………………………………………
                 /podpis osoby dokonującej oceny formalnej/ 

  



Załącznik Nr 2 do ogłoszenia 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 

 

Nazwa konkursu: ………………………………………………………………………. 

Jednostka organizująca: ………………………………………………………………. 

Tytuł zadania: ………………………………………………………………………….. 

Nazwa organizacji składającej ofertę: ……………………………………………….. 

Data złożenia oferty……………………………………………………………………. 

Data oceny oferty……………………………………………………………………… .. 

Imię i nazwisko członka Komisji Konkursowej………………………………………. 

 

Ocena merytoryczna oferty (wypełnia jednostka organizująca konkurs) 

 

 

Punktacja 

 

Liczba 

przyznanych 

punktów  

(max 18) 
Zgodność przedstawionego w ofercie zadania z określonym w 

ogłoszeniu o konkursie. 
0-3  

Określenie adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, 

sposób pozyskiwania uczestników) adekwatne w powiazaniu z 

celami zadania. 

0-3  

Opis zakładanych w ofercie celów oraz działań jest ze sobą spójny i 

logiczny, działania wynikają bezpośrednio z celów zadania, a te z 

opisu potrzeb wskazujących na konieczność wykonywania zadania 

publicznego. 

0-3  

Możliwość realizacji zadania przez oferenta (zasoby materialne, 

rzeczowe, kadrowe, doświadczenie w realizacji zadania). 
0-3  

Harmonogram realizacji zadania jest spójny i realny oraz zawiera wszystkie 

etapy potrzebne do wykonania zadania. 
0-3  

Ocena dotychczasowej współpracy podmiotu z samorządem. 0-3  

 

Łącznie liczba przyznanych punktów 

 

 

 

  

Przemyśl, dnia …………………………                                                 ……………………………………………
                   /podpis osoby dokonującej oceny merytorycznej/ 

 


