
OSRODI:K POMOEY SPOLECZNEJ
:r2440 Ogrodzioniec, Plac Woln06cl 42

tel. 32167-33-526
vroi, $lqskle

Dyrehtor OSrodka Pomocy Spolecznej rv Ogrodziefcu

oglasza otrvarty l<onl<urs ofert na realizacjg zadania z zakresu pomocy spolecznej -
udzielenic schronieni:r dla os6b bezdomnych z uslugami opiekur(czymi oraz zapewnienie

tym osobom posilhu i niezbgdnego ubrania

1. I(onkuls skiet'owany jest do podmiot6w uprawnionych do udzielania schronienia dla
os6b bezdomnych z uslugami opiekuriczymi, kt6rych ostatnim miejscem zameldowania
icst Cmina Oglodzicniec.

2. I{onkurs ura na cclu wylonienie podmiotu na rcalizacjq zadalia publicznego w zakresie
pomocy spolecznej na zadanie: - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym
w formie schroniska dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuriczymi oraz zapewnienie
tyn-r osobom posilku i niezbgdnego ubrania.

3. Przedmiotem konkursujest realizacja zadania polegaj4cego na:

1) r"rdzielenir.r schronienia osobom tego pozbawionym, pochodzqcym z terenu Gminy
Ogrodzieniec w schronisku dla os6b bezdomnych z uslr:gami opiekufczymi, na zasadach
okreSlor-rych w art. 48, art. 48a r.rst. 1,2,5,6,1,9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spolecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 z p62n. zm.), zgodnie ze standardami wynikaj4cymi z ar.t.
48a ust. 14 ustawy o polnocy spoleczr.rej i odpowiednich przepis6w wykonawczych or.az
zapewnienie tym osobom wyZywienia i niezbgdnego ubrania, zgodnie z zasadami okreSlonyuri
w art. 4Bb ustawy o pomocy spolecznej.

2) czas lealizacji zadania od 20.09.2019 r. do 31.12.2019 r"

4. Wymagania niezbEdne: W zapytaniu ofertowym ntog4 bra6 udzial podmioty, je2eli ich
cels statr-lLowe obejrnuj 4 plowaclzenie dzialalnoici w zakresie pomocy osobom
bezdomnynl z nslugami opiekufrczymi i wpisane s4 do rejestrr"r plac6wek udzielaj4cych
tynezasowego scl.rronienia prowadzonego przez Wojewodg.

5. Udzieleniern scl.rronienia dla os6b bezdon.rnych z uslngarri opiekufczymi objgte bgd4
osoby z wydan4 przez O6lodek Pomocy Spolecznej w Ogrodziericu der:y2.14
administracyjn4 po zawarciu kontraktu socjalnego - liczba os6b na dzief ogloszerua
konkursu - 1 (jeden rngZczyzna).

6. Rozliczenie koszt6w wynikaj4cych z rcalizacji zadania nast4pi po otrzymaniu faktury,
rachunku, noty ksiggowej z zalqczonym imiennym wykazem os6b objElych
schronieniem w danyn miesiqcu i iloici dni udzielonego schronienia wystawianej przcz
podrniot realizu j 4cy zadanie.

7. Spos6b przygotowania ol'erty: Ofer1g nalezy przygotowac na zalqczonym drukn
,,OF'ERTA". Ofertq spolz4dzii nale2y rv jgzyku polskim, w formie pisemnej, na
naszynie, komputerze, niedcieralnym atramentem lub dhtgopisem. Ofeda winna byi
podpisana przez osobg r:powaZnior.r4.

8. Ofertg zloZy(: nale?y osobiScie u zamawiaj4cego, listownie lub za poSrednictwem
poczty elehtror.ricznej na adres: O5lodek Pomocy Spolecznej w Ogrodziericu, plac
WolnoSci 42, 42-440 Oglodzieniec, e-mail: ops@ogrodzieniec.pl.

Wz6r oferly stanowi zal4czuik Nr 1 do niniejszego ogioszenia. W przypadku ofert wysylanych
listow.rie clalq zloZenia ofefty jest data wptrywu listu do zamawiaj4cego. Oferty kt6re wplynqly
do za:rawiaj4cego po terr.ninie skladania nie bgd4 rozpatrywane. oferty skladane osobiscie
powinny byt zlo1one w zakle.jonych kopertach z napisem: "UDZIELENIE SCHRONIENIA



DLA OSOB BEZDOMNYCH Z USI-UGAMI OPIEKU.JCZYMI Z TERENU GMINY
OGRODZIENIEC".

v. ri\Terla ocenv orert.

Przy wyborze najkorzystniej szej oferty zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal wylqcznie kryterium
ceny.

10. Miejsce i termin ztoZenia ofer1.

Siedziba osrodka Pomocy Spolecznej w ogrodziericu do dnia 19 wrzeSnia 2019r. do godz.
15.3 0

1 1. Ofefiy zlo2one po .vq1znaczonym terminie nie bgd4 rozpatrywane,
12. Rozpatrzenia ofert dokona komisja powolana ptzez Dyrektora Ojrodka pomocy

Spolecznej w Ogrodzieficu w dniu 20.09.2019r.
13. Infomacja o rozstrzygnigciu konkursu:

Po zakofczeniu procedury konkursowej, decyzjg o wyborze oferty podejmie Dyrektor Odrodka
Pomocy Spolecznej w Ogrodziefcu .

Ofefty wraz z zal4cznikami nie bgd4 zwracane Oferentom.

Do rozstrzygnigcia w sprawie wyboru oferly nie stosuje sig trybu odwolawczego. Decyzla
o wynikach konkursu jest ostateczna. Wyniki konkursu zostanE podane do publicznej
wiadomoSci na stronie internetowej Osrodka Pomocy Spolecznej w Ogrodziefcu.

14. Informacji odnoSnie zapytania udziela: Dyrektor Osrodka pomocy Spolecznej
w Ogrodziefcu tel. 32 6733526,1ub osobiScie w siedzibie OSrodka.
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