
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr W.0050.4.2022 

Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE ZĘBOWICE W 2022 R. 

 

 

Wójt Gminy Zębowice 

ogłasza otwarty konkurs ofert  

w formie wsparcia realizacji zadania publicznego  

w zakresie pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2022 r.  

 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) i uchwały Nr XXV/167/2021 Rady Gminy 

Zębowice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, Wójt Gminy Zębowice ogłasza 

konkurs na następujące zadanie: 

 

I. RODZAJ ZADANIA: 

1. Rodzaj zadania – z zakresu pomocy społecznej: 

a) opieki domowej nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i 

starszymi oraz opieki paliatywnej, 

b) rehabilitacji leczniczej osób chorych i niepełnosprawnych, gimnastyki leczniczej i korekcyjnej 

dla dzieci i młodzieży szkolnej, 

c) wypożyczania sprzętu medycznego dla chorych w domu, 

d) prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, 

e) poradnictwa medycznego, 

f) świadczenia czynności medycznych oraz porad medycznych w miejscu zamieszkania 

pacjenta. 

2. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. 

3. Warunki, które muszą spełniać podmioty, o których mowa w ust. 1 

a) oferent musi posiadać możliwości kadrowe i organizacyjne oraz odpowiednie zaplecze 

lokalowe i techniczne na terenie Gminy Zębowice, niezbędne do realizacji zadania. 

b) oferent będzie realizował zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zębowice.  

 

 

 

 



II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJE 

ZADANIA: 

 

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem 

wynosi 100 000,00 zł. 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:  

 

1. Gmina Zębowice przyznaje dotację celową na realizację zadania na podstawie oferty 

wyłonionej w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy. 

2. Dotacja będzie przekazywana w terminach szczegółowo uzgodnionych przez strony umowy.  

 

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: 

 

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Zębowice. 

3. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

4. Zakres i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie 

zadania publicznego.  

 

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Nieprzekraczalny termin złożenia ofert wynosi 21 dni od daty opublikowania niniejszego 

ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.zebowice.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zębowicach tj. do 10 lutego 2022 r. do godz. 15:00. 

2. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia (liczy się data faktycznego 

wpływu oferty, a nie data stempla pocztowego). 

3. Oferty winne być złożone wraz z kompletem załączników: 

a) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu, z dopiskiem „Konkurs 

ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Gminie 

Zębowice w 2022 r.”; 

b) w sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach, w godzinach pracy Urzędu lub przesłane na 

adres Urząd Gminy w Zębowicach, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice; 

c) oferty należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

Rozporządzenia 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), oraz podpisaną przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do składania 

oświadczenia woli w imieniu oferenta, pod rygorem jej odrzucenia. Oświadczenie woli 

powinno być potwierdzone pieczęcią oferenta, (formularz ofert dostępny jest również w 

Urzędzie Gminy w Zębowicach w sekretariacie); 

d) do oferty należy dołączyć: 

• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedni wyciąg z ewidencji 

lub inny dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go 

http://www.zebowice.pl/


reprezentujących, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub 

fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej organizacji; 

• umocowanie osób reprezentujących oferenta; 

• w przypadku wyboru innego sposobu reprezentowania podmiotów składających ofertę 

wspólną niż wynikającą z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument 

potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów); 

• aktualny statut; 

• nr rachunku bankowego. 

Kserokopie dokumentów muszą być opatrzone „za zgodność z oryginałem” opatrzone datą (nie 

wcześniej niż 1 stycznia 2022 r.), pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje 

odrzucenie oferty. 

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie 

niekompletnym. 

e) koszty przygotowania oferty ponosi oferent; 

f) ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie www.zebowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 

Zębowicach; 

g) przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 

szczególności przepisy art. 5 i art. 11-15 w/w ustawy. 

 

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT. 

 

1. Termin rozpatrzenia ofert nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni po upływie terminu składania 

ofert.  

2. Oferty składane są w trybie wspierania, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy. 

3. Wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zębowice. 

4. Zasady oceny ofert zostały określone w regulaminie otwartego konkursu ofert, który stanowi 

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.4.2022 Wójta Gminy Zębowice, z dnia 20 stycznia 

2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu 

pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2022 r. 

5. Zgodnie z § 5 i § 6 regulaminu konkursu: 

1) Ocena formalna ofert dokonywana jest przez członków Komisji. 

2) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest przez członków Komisji zgodnie z 

regulaminem konkursu biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a) zakres rzeczowy realizacji zadania, 

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

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie, 

d) udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację 

zadania, 

e) realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów uprawnionych, które w 

latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne biorąc pod uwagę 

rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków. 

http://www.zebowice.pl/


6. Decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Zębowice na wniosek 

Komisji Konkursowej. 

7. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy 

Zębowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zębowice oraz na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie urzędu. 

 

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO 

KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM, ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO 

SAMEGO RODZAJU I ZWIAZANYCH Z NIMI KOSZTACH, ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJĄ 

POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST 3 USTAWY. 

 

W roku 2021 na realizację zadania tego samego rodzaju przekazano organizacjom 

pozarządowym kwotę 110 000,00 zł. 


