OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
o konkursie ofert na realizację zadania publicznego obejmującego
działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych
z terenu Powiatu Kłodzkiego
Zarząd Powiatu Kłodzkiego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016 r: poz.1817 ze zm. )
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego działalność
w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.
Przedmiotem konkursu jest wybór programu uwzględniającego:
 społeczną integrację osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
kłodzkiego,
 prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych
w formie powierzenia lub wsparcia.

Wysokość środków zaplanowanych w budżecie powiatu na 2017 rok przeznaczonych na
realizację programu w powyższym zakresie wynosi 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy
złotych).
I. Oferta konkursowa powinna zawierać:
1. ofertę sporządzoną według zał. nr 1 do Rozporządzenia 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).
Oprócz wymaganych w ofercie załączników, należy dodatkowo dołączyć:
2. kopię statutu,
3. kopię wpisu do właściwego rejestru,
W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS może to być wydruk z
Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pobrany na podstawie art.4 ust.4a ustawy z dnia 20
sierpnia
1997r.
o
Krajowym
Rejestrze
Sądowym
ze
strony
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.
4. Sprawozdanie merytoryczne (ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdania
z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
a)- bilansu ;b)- rachunku zysków i strat; c)- informacji dodatkowej obejmującej
wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i
objaśnienia.
Ponadto oferta może zawierać:
1) pisemne gwarancje dofinansowania zadania przez samorządy gminne;
2) rekomendacje i opinie jednostek administracji rządowej i samorządowej o rzetelnym

i terminowym wykonywaniu zadań w latach poprzednich.
Wszystkie wymienione dokumenty powinny być uwierzytelnione przez osoby uprawnione
do reprezentowania danego podmiotu.
Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w pkt od 1- 4 nie będą przez
Zarząd rozpatrywane.
Dotacja przyznana będzie na rok 2017, według warunków określonych w podpisanej przez
strony umowie.
Realizatorem zadania może być organizacja lub fundacja, która prowadzi działalność
statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres minimum lat 2.
W ramach realizacji zadania, wyłoniony w wyniku konkursu podmiot prowadzić będzie
działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
kłodzkiego oraz poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez spotkania
integracyjne, organizację zabaw, wycieczek, prelekcji, pomoc w załatwianiu spraw życia
codziennego.

Ofertę należy:
1) sporządzić w języku polskim z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie,
2) sporządzić w formie papierowej, wypełnić maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym
wraz z ponumerowaniem każdej strony,
3) podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta i
zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z dołączonymi do
wniosku dokumentami np. pełnomocnictwo),
4) złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z oznaczeniem nazwy;
5) Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

„Konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego działalność w
zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu
Kłodzkiego”
do dnia
28 kwietnia 2017 r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do

57-300 Kłodzko ul. Kościuszki 2.
16 maja 2017r.

II. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, biorąc pod uwagę w
szczególności:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym sposób
zapewnienia uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w realizacji zadania, zasoby
lokalowe, rzeczowe i techniczne Oferenta, zakres odpowiedzialności i stopień
zaangażowania Partnera (Partnerów) (0-10 pkt.) oraz zakładany wpływ realizacji
zadania na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych (0-15 pkt.).
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym adekwatność kosztów
do działań zaplanowanych w ramach realizacji zadania, adekwatność i realność
stosowanych stawek jednostkowych, przejrzystość źródeł finansowania oraz wysokość
udziału wkładu własnego (0-20 pkt.).

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent
będzie realizował zadania publiczne, w tym zasięg oddziaływania oraz perspektywa
kontynuacji przedsięwzięcia (0–25 pkt.) oraz innowacyjność działań zaplanowanych w
ramach realizacji zadania (0-10 pkt.).
4) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
adekwatność (ze względu na cel zadania) doboru instrumentów służących realizacji
zadania oraz wyboru udzielonego wsparcia do potrzeb osób niepełnosprawnych
(0-10 pkt.),
5) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów,
którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (010 pkt.).

Zarząd Powiatu Kłodzkiego zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny wybranej oferty, o
ile wartość wskazanych najkorzystniejszych ofert przewyższy wartość zaplanowanych
środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2017.
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia
podpisania umowy, a kończy nie później niż do dnia 15 listopada 2017 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości:
1. Na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
2. Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku pod
adresem: www.pcpr.klodzko.pl
3. W biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kłodzku - www.pcpr.bip.klodzko.pl
III. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
1. Z wybranym w drodze konkursu podmiotem zostanie zawarta umowa zgodnie z wzorem
określonym w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (poz.1300) , w terminie do 30 dni od dnia
rozstrzygnięcia konkursu.
2. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania
publicznego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.(poz.1300),w terminie 30 dni
od daty zakończenia realizacji zadania publicznego lub od daty określonej w umowie.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu w latach 2015-2016

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 26.05.2015r. dokonał
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego
obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z
terenu Powiatu Kłodzkiego.

Środki finansowe ( 21 000 zł) na realizację przedmiotowego zadania rozdysponowano
następująco:
- Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

- 1 575 zł

- Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

- 5 170zł

- Szczytniańskie Stowarzyszenie „Równych Szans”

- 3 000zł

- Kłodzkie Stowarzyszenie „AMAZONKI”

- 3 850zł

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polanicy Zdroju

- 3 925zł

- Stowarzyszenie „Nasza Nadzieja” w Nowej Rudzie

- 1 940zł

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kłodzku

- 1540zł

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 12.04.2016r. dokonał rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego obejmującego
działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu
Kłodzkiego.
Środki finansowe (w wysokości 25 000zł) na realizację przedmiotowego zadania
rozdysponowano następująco:
- Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

- 2 140 zł

- Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

- 3 448zł

- Szczytniańskie Stowarzyszenie „Równych Szans”

- 3 340zł

- Kłodzkie Stowarzyszenie „AMAZONKI”

- 3 448zł

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polanicy Zdroju

- 3 448zł

- Stowarzyszenie „Nasza Nadzieja” w Nowej Rudzie

- 3 448zł

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kłodzku

- 3 448zł

- Noworudzkie Stowarzyszenie „Amazonki – KINESIO”

- 2 280zł

