
        Załącznik nr 2 
                    do Uchwały nr 940/212/22 
                    Zarządu Powiatu Pszczyńskiego 
                    z dnia 30 sierpnia 2022r. 

 
OGŁOSZENIE 

KONKURSU OFERT NA ZADANIE PUBLICZNE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 
Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LATACH 2022- 2023 

POD NAZWĄ:  
„ŚWIADCZENIE USŁUG SPOŁECZNYCH DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT.: 

„USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE PSZCZYŃSKIM. EDYCJA 2022” (NUMER PROJEKTU: 
RPSL.09.02.05-24-010H/20) WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE 

ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ: 
IX. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, DZIAŁANIE 9.2. DOSTĘPNE I EFEKTYWNE USŁUGI SPOŁECZNE 

I ZDROWOTNE, PODDZIAŁANIE: 9.2.5. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH – KONKURS 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

NA LATA 2014 – 2020” 
 

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania  Powiatu 

Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2022-2023 

 

1. Zadanie obejmuje świadczenie usług społecznych dla uczestniczek i uczestników projektu 

pt.: „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim. Edycja 2022” (numer projektu: 

RPSL.09.02.05-24-010H/20) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie 

społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

2. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu 

pszczyńskiego w zakresie świadczenia usług społecznych objętych projektem. 

3. Beneficjentami projektu są mieszkańcy powiatu pszczyńskiego tj.: 11 osób 

niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 11 osób 

będących opiekunami faktycznymi osób niepełnosprawnych. 

4. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt.: „Usługi społeczne w powiecie 

pszczyńskim. Edycja 2022” (numer projektu: RPSL.09.02.05-24-010H/20) 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. 

Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług 

społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014 – 2020. 

5. Okres realizacji zadania: od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 

6. Zakres świadczonej usługi obejmuje kompleksowe świadczenie usług społecznych dla 

niepełnosprawnych uczestniczek i uczestników projektu pt.: „Usługi społeczne w powiecie 

pszczyńskim. Edycja 2022”  

w zakresie 11 osób niepełnosprawnych: 

a) zapewnienia usług opiekuńczych przez okres 8 miesięcy w miejscu zamieszkania dla 

każdej uczestniczki lub uczestnika projektu obejmujących:  

− 62 godziny opieki w miesiącu dla 1 uczestnika projektu (14 godzin tygodniowo, w ciągu 7 

dni) świadczone przez osoby, które posiadają kwalifikacje do wykonywania jednego 

z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun 

medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej  

albo  

osoby, które posiadają doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, 

wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyły 
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minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania 

pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej, 

− katering polegający na dostarczaniu dwudaniowego, pełnowartościowego obiadu 

każdego dnia miesiąca,  

− usługi towarzyszące (fryzjer/kosmetyczka) w wymiarze nie mniejszym niż 1 godzina w 

miesiącu,  

− poradnictwo specjalistyczne (tj. psycholog/prawnik/dietetyk/fizjoterapeuta-  wymiennie) 

w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny w miesiącu,  

− artykuły niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usługi opiekuńczej, np.: środki 

higieny osobistej, środki czystości. 

b) zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych – usprawniających psychoruchowo: 

− średni wymiar godzinowy dla 1 uczestnika projektu: 64 godziny usługi, 

− świadczonych przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

7. Kompletne oferty realizacji zadania publicznego należy składać w zaklejonych, opisanych 

i opieczętowanych kopertach z  dopiskiem „Konkurs Ofert- usługi społeczne” 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2022 r. w  sekretariacie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 lub nadesłać drogą 

pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pszczynie). 

8. Obowiązujący formularz oferty wraz z Zaproszeniem do składania ofert dostępne są w: 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 oraz na 

stronie internetowej www.powiat.pszczyna.pl 

9. Złożone oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Zarząd 

Powiatu powoła komisję opiniującą oferty, która przedłoży propozycje co do wyboru 

oferty. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. Z podmiotem 

wyłonionym w konkursie zawarta zostanie umowa o realizację zadania.  

10. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania publicznego uwzględnione będą 

w szczególności: 

a) Możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta w tym: zasoby lokalowe, 

rzeczowe, kompetencje, i kwalifikacje kadry. 

b) Kalkulacja kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności                         

oraz efektywności wykonania. 

c) Doświadczenie w realizacji podobnych zadań. 

d) Przewidywane rezultaty realizacji zadania. 

e) Ocena dotychczasowych zadań publicznych zleconych oferentowi- w tym rzetelność                           

i terminowość ich realizacji i rozliczania przyznanych na ten cel środków finansowych 

 

 

 

 

 

http://www.powiat.pszczyna.pl/

