
OGŁOSZENIE 
Starosty Bialskiego 

 

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 

35a, ust. 1 , pkt. 9c i art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. 

zm. )  

ogłasza się: 

 

OTWARTY KONKURS OFERT 
 

 na realizacje następujących zadań określonych w rozporządzeniu Ministra  Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom poza 

rządowym (Dz. U. Nr 28, poz. 172): 

 

1) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie 
informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych ulg, sprzętu 
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych 

 
2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które rozwijają umiejętności 

sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.  

 

Na realizację zadania wymienionego w pkt.1 przeznacza się środki w kwocie 15.055,00 zł 

 

Na realizację zadania wymienionego w pkt.2 przeznacza się środki w kwocie 15.000,00 zł 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW  
 
Zasady przekazywania środków zostaną określone  w umowie  zawartej z Podmiotem na 

realizację zlecanych zadań, sporządzonej zgodnie ze wzorem umowy znajdującym się w   

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 grudnia 2005r. w 

sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o 

wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  

Nr 264, poz. 2207)  

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ 
 

Zadania będą realizowane w 2010 roku a podmioty, które będą je  realizować powinny 

posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne  określone w ustawie  z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 

2003 roku, nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 

publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  Nr 264, poz. 2207)  

 

 
 



TERMIN I MIEJCE SKŁADANIA OFERT 
 
Oferty naleŜy składać do dnia 28 kwietnia 2010 roku do godziny 12.00 w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 pok. 336 

 

 

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT 
 
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2010 roku o godzinie 13.00 w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41. 

Ogłoszenie  zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na 

tablicy ogłoszeń Starostwa  Powiatowego w Białej  Podlaskiej, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej oraz na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej niezwłocznie po rozstrzygnięciu 

konkursu.  

2) Oceny merytorycznej i formalnej złoŜonych ofert dokona Komisja Konkursowa w 

składzie 4 osób, sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złoŜone oferty do 

otrzymania dotacji.  

3) Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawy 

dokumentów lub informacji zostaną odrzucone. 

 

KRYTERIA FORMALNE  
 
Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) zostanie zakwalifikowany Podmiot, 

który spełnia łącznie następujące wymogi: 

1) jest organizacją pozarządową lub fundacją w rozumieniu przepisów ustawy o 

działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, 

2) swoją działalnością obejmuje zadania sfery zadań publicznych wymienionych w art.  

art.4 ust.1 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, 

3) dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji określonego zadania, 

4) posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem 

konkursu, 

5) jest wiarygodny pod względem finansowym, 

6) przedłoŜy kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 
 

1) kalkulacja przedstawionych kosztów uwzględniać powinna udział rzeczowy oraz    

     finansowy środków własnych,  

2) realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzęcie   

3) potrzebnym do realizacji zadania oraz na zasobach kadrowych z odpowiednimi 

kwalifikacjami, 

4) Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać 

wymogi określone w ustawie o poŜytku publicznym i wolontariacie, 

5) profesjonalizm realizatorów zadania udokumentowany  odpowiednimi certyfikatami, 

dającymi gwarancję merytorycznej poprawności realizacji zadania. 

 

Oferta dotycząca przyznania Podmiotowi środków na realizację zadania, którego 

dotyczy konkurs powinna być przygotowana według wzoru oferty realizacji zadania 



publicznego określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 

27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 

wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 

zadania (Dz. U.  Nr 264, poz. 2207)  

 

 

 


