
ZARZĄDZENIE NR 106/2022 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Dolsk w 2023 
roku w obszarze pomocy społecznej poprzez zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych 

Na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami) w związku z art. 25 ust.1 i 4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zmianami) oraz uchwały NR 
XLVIII/319/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 r. w sprawie rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Dolsk w 2023 roku w obszarze 
pomocy społecznej poprzez zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

§ 2. Szczegółowe warunki konkursu i opis przedmiotu zlecenia określa załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. Na powierzenie realizacji zadań zostanie przekazana dotacja. 

§ 4. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie umieszczone : 

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dolsk; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk - www.bip.dolsk.pl  ; 

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk - www.dolsk.pl. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecnej w Dolsku. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta i Gminy 
Dolsk 

 
 

Barbara Wierzbińska 
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Załącznik do zarządzenia Nr 106/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze 
zmianami), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami) oraz uchwały NR XLVIII/319/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 
24 października 2022 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami na rok 2023 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza: 

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY  DOLSK 
W 2023 ROKU W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

I.  Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację: 

1. Świadczenie usług opiekuńczych w domach osób zamieszkałych na terenie gminy Dolsk, które 
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione - w okresie 
od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

a) planowana liczba godzin usług – około 5814 godzin,  

b) przewidywana wysokość środków finansowych w planie budżetu gminy Dolsk na rok 2023 w zakresie 
usług opiekuńczych wynosi 215 118,-zł. 

2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  świadczonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.)  świadczonych w domach osób zamieszkałych na terenie gminy Dolsk 
dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 
wykonywanych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym -  w okresie od 1 stycznia 
2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

a) planowana liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych – około 100 godzin, 

b) przewidywana wysokość środków finansowych w planie budżetu gminy Dolsk na rok 2023 w zakresie 
realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 4.900,-zł.  

Zlecenie realizacji ww. zadań nastąpi poprzez przekazanie dotacji zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1327 ze zm.). 

II.  Zasady przyznawania dotacji: 

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1327 ze zm.). Dotacja przyznana zostanie organizacji, która łącznie spełnia następujące warunki: 

1) prowadzi działalność statutową w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania, 

2) zamierza realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta i gminy Dolsk, 

3) dysponuje kadrą zdolną do realizacji zadań, 

4) posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu, 

5) przedstawi prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi 
załącznikami. 

2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.). 
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3. Oferta winna być sporządzona według wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu 
do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2057). 

4. Wymagane są następujące załączniki do oferty: 

a) aktualny statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący organy uprawnione do reprezentacji, 

b) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta oraz nazwiska 
i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu, 

c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający 
z Krajowego Rejestry Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie 
do działania w imieniu Oferenta, 

d) informację o aktualnym numerze konta, 

e) oświadczenie Oferenta lub dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób świadczących 
usługi, gwarantujących odpowiedni poziom usług. 

5. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem. 

6. Zlecający zastrzega sobie możliwość: 

a) skrócenia czasu realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania ilości godzin objętych zamówieniem, 

b) umniejszenia wartości zamówienia w danym roku do wielkości środków zatwierdzonych w budżecie na 
dany rok. 

7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

III.    Termin i warunki realizacji zadań: 

1. Termin realizacji zadań od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadań na zasadach określonych w umowie, która zostanie 
sporządzona w formie pisemnej. 

3. Od Oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu 
gminy Dolsk, a po zakończeniu zadania – złożenia sprawozdania. Sprawozdanie powinno zostać sporządzone 
według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). 

4. Zasady dotyczące zgłaszania i realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 

a) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane będzie przez 
Wykonawcę wyłonionego w drodze konkursu w stosunku do osób, które będą posiadały decyzję 
administracyjną wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku wraz ze wskazaniem zakresu i czasu 
ich wykonywania, 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku może także dokonać zgłoszenia telefonicznego, które zostanie 
potwierdzone decyzją administracyjną, 

c) usługi mogą być świadczone u poszczególnych osób zgłoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dolsku codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, co zostanie określone 
szczegółowo w decyzji administracyjnej, 

d) Wykonawca organizuje realizację przedmiotu umowy u wskazanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dolsku osoby w terminie określonym w decyzji administracyjnej, 

e) w sytuacji zgłoszenia potrzeby natychmiastowego objęcia usługami Wykonawca wyłoniony w drodze 
konkursu organizuje ich realizację najpóźniej w czasie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, 

f) wykonawca wyłoniony w drodze konkursu jest zobowiązany do realizacji zleconego zadania tylko 
i wyłącznie przez działające w jego imieniu osoby, posiadające doświadczenie zawodowe do sprawowania 
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

5. Sposób rozliczania wykonanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 
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a) wymagane jest prowadzenie przez Wykonawcę rejestru świadczonych usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych; wykonywanie usług w wymiarze określonym w decyzji 
administracyjnej potwierdzone winno być przez osobę objętą usługami. 

b) Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca do dnia 5 następnego miesiąca sporządzi zestawienie 
dotyczące faktycznego wykonania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

c) odpowiedzialność za dokumenty źródłowe spoczywa na Wykonawcy usługi. 

IV.    Termin składania ofert: 

Oferty należy składać (pocztą lub osobiście) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku, Plac 
Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk do dnia 16 grudnia 2022 r. - decyduje data wpływu oferty. 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem: 

„OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY  DOLSK 
W 2023 ROKU W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH" 

V.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert: 

1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. 

2. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
i Gminy Dolsk. 

3. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą zgłaszać pisemnie Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Dolsk swoich kandydatów do Komisji Konkursowej do dnia 14 grudnia 2022 r.  

4. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz uchwały NR XLVIII/319/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 
24 października 2022 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami  na rok 2023. 

5. Komisja konkursowa może wezwać w terminie 5 dni do uzupełnienia następujących  braków 
formalnych: 

a) podpisów  osób  upoważnionych  do  składania oświadczeń  woli  w imieniu  podmiotu  w ofercie  lub  na 
załącznikach, 

b) potwierdzenia za zgodność z oryginałem na załączonych do oferty dokumentach, 

c) uzupełnienia wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursu. 

6. Kryteria oceny ofert: 

a) możliwość realizacji zadania przez Podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia, 

b) poprawność kalkulacji  kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

c) jakość wykonania zadań i kwalifikacje osób, przy udziale których  będą realizowane zadania, 

d) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność 
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, po 
zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 
w formie ogłoszenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Dolsk. 

VI.    Informacje o zrealizowanych w bieżącym roku i w roku poprzednim zadaniach tego samego 
rodzaju oraz koszcie ich realizacji 

1. W roku 2022 wartość powierzonego zadania i przekazanej dotacji wynosi wg planu 191 000,00 zł. 

2. W roku 2021 wartość powierzonego zadania i przekazanej dotacji wynosiła 142 158,00 zł. 

3. Inne dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku pod numerem  
telefonu 612825426. 
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