
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 4/2018 

        Wójta Gminy Cisek 

                                        z dnia 11 stycznia 2018 r. 

 

 

OGŁOSZENIE  
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu                      

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia                    

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) dla 

organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie (zwanej dalej ustawą) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych                      

i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2018 roku”. 

 

 

I. RODZAJ ZADANIA 

1. Zapewnienie nowoczesnej opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi  

i niepełnosprawnymi w ich środowisku domowym. 

2. Udzielenie niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz pielęgniarskich w warunkach  

ambulatoryjnych w stacji Opieki. 

3. Podniesienie jakości życia osób chorych i starszych przebywających w domu, a zwłaszcza 

samodzielności i sprawności zdrowotnej, osób korzystających ze świadczeń 

rehabilitacyjnych. 

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ 

ZADANIA 

 

Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem, w budżecie gminy na rok 2018 

przeznaczono kwotę dofinansowania w łącznej wysokości - 100 000,00 zł. 

   

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI  

1.  Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy. 

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych odbywa się w formie wsparcia realizacji zadań 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

3. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, którymi w myśl art. 3 ust. 2 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie są jednostki sektora 

finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych; niedziałające                 

w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; a także inne 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

4. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie. 

5. Podmiot jest zobowiązany zapewnić wkład własny. Do wkładu własnego zalicza się  

udokumentowany wkład finansowy i/lub osobowy.  

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

1. Zadanie musi być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.  

2. Podmiot składający ofertę: 

1) zamierza realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Cisek, 



2) prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, 

3) posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,  

4) posiada doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, 

5) umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, 

6) zobowiąże się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na 

realizację zadania i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami. 

  

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę na realizację wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej na 

formularzu określonym w rozporządzeniu 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). 

2. Druki ofert są załącznikiem do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne w Urzędzie 

Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, pok. nr 27 /I piętro/. 

3. Ofertę na realizację wymienionego zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 

do 02.02.2018 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: pielęgnacja ludzi chorych, 

starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych             

w 2018 roku” w sekretariacie Urzędu Gminy Cisek lub przesłać pocztą na adres: Urząd 

Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).  

4. Oferty niekompletne, przesłane drogą elektroniczną oraz otrzymane po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

5.   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się: 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, 

-   w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl, 

-   na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl. 

 

VI. TRYB, TERMIN I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU 

OFERT 

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od daty ostatniego dnia składania ofert. 

2. Oferty konkursowe opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Cisek, 

której zasady działania określa Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.  

3. Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach. 

4. W pierwszym etapie Komisja sprawdza oferty złożone do konkursu pod względem 

formalnym. 

5. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę: 

1) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie; 

2) złożoną na właściwym formularzu; 

3) złożoną przez podmiot uprawniony do ubiegania się o dotację; 

4) podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 

6. Komisja wydaje opinię o odrzuceniu ofert, które nie spełniły wymogów formalnych bądź 

zostały złożone po terminie. 

7. Wójt Gminy Cisek na podstawie opinii Komisji, podejmuje decyzję o odrzuceniu ofert. 

8. W drugim etapie Komisja opiniuje oferty pod względem merytorycznym. 

9. Do wszystkich ofert podlegających opiniowaniu, członkowie Komisji załączają 

indywidualne karty opinii ofert. 

10. Każdy z członków Komisji indywidualnie ocenia ofertę, przyznając punkty za 

poszczególne kryteria oceny. 

http://www.bip.cisek.pl/
http://www.cisek.pl/


11. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadania Komisja bierze pod uwagę następujące 

kryteria: 

1) ocenę możliwości realizacji zadania przez uprawniony podmiot, rozumiane jako 

doświadczenia niezbędne do realizacji zadania (w przypadku stwierdzenia braku 

możliwości realizacji zadania przez podmiot, oferta nie podlega dalszemu 

rozpatrzeniu) – (0-5 pkt.); 

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania (kosztorys powinien zawierać „realne”, wiarygodne 

koszty, ściśle związane z realizowanym zadaniem) – (0-5 pkt.); 

3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale 

których zadanie będzie realizowane – (0-5 pkt.); 

4) uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy udziału środków finansowych własnych lub 

środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania 

publicznego – (0-5 pkt.); 

5) uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy wkładu osobowego, w tym świadczenia 

wolontariuszy i pracy społecznej członków – (0-5 pkt.); 

6) analizę i ocenę dotychczas realizowanych zadań z udziałem środków z budżetu Gminy 

Cisek, w tym: rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 

środków – (0-5 pkt.). 

12. Punkty od poszczególnych członków Komisji sumuje się. 

13. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę 

punktów powyżej 51%, wynikającą z indywidualnej karty opinii ofert. Nie wszystkie 

oferty zaopiniowane pozytywnie przez Komisję muszą uzyskać środki finansowe                        

z budżetu Gminy Cisek. W przypadku nie uzyskania wymaganej średniej liczby punktów 

powyżej 51% Komisja wnosi do protokołu stosowne uzasadnienie. 

14. Komisja zastrzega sobie prawo do składania przez oferenta, w wyznaczonym przez 

Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dodatkowych dokumentów dotyczących 

złożonej oferty. 

15. Niedostarczenie powyższych dokumentów, informacji czy wyjaśnień dotyczących 

złożonej oferty w wyznaczonym terminie, może mieć znaczenie przy opiniowaniu oferty 

przez Komisję. 

16. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Cisek w formie 

zarządzenia. 

17. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

18. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta. 

19. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość 

środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia 

wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. 

20. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej 

przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może 

zaproponować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 

21. W sytuacji zmniejszenia kwoty dotacji, oferent jest zobowiązany złożyć zaktualizowany 

harmonogram oraz zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego                            

w wyznaczonym terminie. W przypadku nie dostosowania się do powyższego uznaje się, 

że oferent rezygnuje z realizacji zadania publicznego. 

22. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub 

przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. 



23. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez  

ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, w Biuletynie Informacji Publicznej     

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek. 

 

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO 

KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO 

SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM 

POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY 

 

Gmina Cisek w roku 2017 realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Na realizację 

zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy w wysokości 90.000,00 zł. 


