
         Załącznik nr 1 
                    do Uchwały nr 940/212/22 
                    Zarządu Powiatu Pszczyńskiego 
                    z dnia 30 sierpnia 2022r. 

 
 

Zaproszenie do składania ofert 
 na realizację zadania publicznego 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” 

 

§ 1 
Celem konkursu ofert jest zlecenie realizacji zadania działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w latach 2022 i 2023. 

§ 2 
Realizacja zadania określonego w konkursie rozpocznie się od 1 października 2022 r. i potrwa 
do 30 czerwca 2023 r. 

 
§ 3 

Na realizację zadania wybranego w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2022-2023 przeznacza się w 2022 roku środki 
finansowe w wysokości 130.548,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści 
osiem złotych 00/100), a w 2023 roku środki finansowe w wysokości 161.260,00 zł (słownie: 
sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100). 
W roku 2022 w ramach poprzednio ogłoszonego otwartego konkursu ofert na podobne 
zadanie publiczne przeznaczono kwotę 291.808,00 zł. 
 

§4 
1. Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 
z 2022, poz. 1327 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. 

2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 
niniejszego § działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna winna 
wskazywać, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać 
poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 w/w 
ustawy. 

§ 5 
1. Podmiot, który ubiega się o dofinansowanie swojego projektu jest zobowiązany do 
złożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie wypełnionej oferty realizacji 
zadania publicznego  zawierającej: 
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania publicznego, 

zawierający opis planowanego działania (harmonogram działań określający realizację 
wnioskowanego zadania) , 

2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego, 
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,  
4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację 

zadania    publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację 
danego zadania pochodzących z innych źródeł,  



5) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego 
dotyczy zadanie publiczne, 

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania  zadania publicznego. 
 
2. Do oferty należy załączyć aktualny statut organizacji pozarządowej (potwierdzony za 
zgodność z oryginałem), aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru z podpisem osoby 
uprawnionej (w przypadku KRS i organizacji zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w 
Pszczynie nie ma takiego obowiązku). W przypadku oferty wspólnej każda z organizacji 
powinna dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. 

§ 6 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie w sekretariacie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie ul. Dworcowa 23 (lub pocztą) oferty 
zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu 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. z 2018r.  poz. 2057 ze zm.). O terminie złożenia 
decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie. 

2. Ofertę uznaję się za prawidłową pod względem formalnym i dopuszcza się do procedury 
konkursowej, gdy spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz. 1327), 
rozporządzeniu o którym mowa w pkt. 1  

3. Termin składania ofert upływa dnia 21 września 2022 r. 
4. Przewiduje się wezwanie oferenta do uzupełnienia złożonej oferty. 
5. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie, bądź 

nieuzupełnione mimo wezwania oferenta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 
nie będą rozpatrywane. 

6. Jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego należy 
wpisać np.  „nie dotyczy”. 

§ 7 
Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania publicznego uwzględnione będą 
w szczególności: 
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta w tym: zasoby lokalowe, 

rzeczowe, kompetencje, i kwalifikacje kadry, 
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz 

efektywności wykonania, 
3) doświadczenie w realizacji podobnych zadań, 
4) przewidywane rezultaty realizacji zadania, 
5) ocena dotychczasowych zadań publicznych zleconych oferentowi- w tym rzetelność                  

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

§ 8 
1. 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.  

2. Zarząd Powiatu dokona wyboru ofert w terminie do dnia 27 września 2022 r. 
3. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadomieni zostaną pisemnie. 
4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
 
 

§ 9 
1. Na realizację zleconego zadania publicznego będzie przekazywana dotacja.  
2. Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio 

związanych z prowadzonym zadaniem, niezbędnych do jego realizacji. 



3. Szczegółowe warunki i terminy przekazywania dotacji określone zostaną w umowie.   
 

§ 10 
Kompletne oferty 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 (o terminie złożenia 
decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie). 
 
Obowiązujący formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego Zaproszenia do składania 
ofert dostępny jest w: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23 
oraz na stronie internetowej www.powiat.pszczyna.pl 
 
Załącznik: 
1.Formularz oferty realizacji zadania publicznego 

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

