
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym w 2015 r., finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

 

 

Podstawa prawna: 
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. Z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 

wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie 

rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. 2008, Nr 29, poz. 172), 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 

- Uchwała nr 41/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 

zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego 

funduszu na rok 2015. 

 

 

 

I. Rodzaj zadania. 

 
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

 
Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację zadania w roku 2015 wynosi - 15.000 zł (słownie: 

piętnaścietysięcyzłotych). 

 

 

 

III. Podmioty uprawnione do składania ofert. 

 
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadań są fundacje oraz 

organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721 z późn. zm.). 

 



 

IV. Zasady przyznawania dotacji. 

 
Dotacje przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). 

 

V. Termin i warunki realizacji zadania. 

 
Realizacja zadania obejmuje czas od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2015 roku. 

Zadanie ma być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową. Z oferty mogą 
jedynie korzystać mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Oferent powinien dysponować 
odpowiednimi zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do zrealizowania zadania. 

Wymagany jest wkład własny podmiotu ubiegającego się o zlecenie zadania w wysokości 

10% wszystkich kosztów zadania. Środki finansowe stanowiące wkład własny Oferenta, nie 

mogą stanowić środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 

środki powiatu Siemianowic Śląskich. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne 

i finansowe, dotyczące realizacji zadania. 

Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie. 

 

VI. Termin i miejsce składania ofert. 

 
Oferty można składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Szkolna 

17, 41-100 Siemianowice Śląskie) w zamkniętej teczce z dopiskiem „Konkurs ofert na 

realizację zadań w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.” 

Oferty można również przesyłać drogą pocztową na powyższy adres, z tym samym dopiskiem 

na kopercie jak wyżej. 

 

Oferty będą przyjmowane do 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu. Za datę złożenia oferty 

uważa się datę stempla pocztowego. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane 

pod uwagę i zostaną bezzwłocznie zwrócone Oferentowi. 

 

Złożona oferta musi być zgodna z wzorem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 

wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

 

Załączniki, które należy dołączyć do oferty: 

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) 

lub wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i 

umocowanie osób go reprezentujących, 

- aktualny statut, 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014, 

- umowa partnerska lub oświadczenie partnera ( w przypadku oferty wspólnej ), 

- oświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, 

- oświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec ZUS, 

- oświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec US. 

 

 

 

 



VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 

 
Dyrektor MOPS powoła Komisję, która dokona oceny formalno - merytorycznej złożonych 

ofert. Każda złożona oferta zostanie indywidualnie rozpatrzona podczas obrad Komisji. Z 

posiedzenia Komisji będzie sporządzony protokół, zawierający opinie i propozycje na temat 

złożonych ofert, który następnie zostanie przedstawiony Dyrektorowi MOPS. Ostateczną 
decyzję w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji podejmuje Dyrektor MOPS. 

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. 

 

Od decyzji Dyrektora MOPS w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji, nie przysługuje 

odwołanie. 

 

Przy rozpatrywaniu wniosku w szczególności brane będą pod uwagę: 
- możliwość realizacji zadania przez oferenta, 

- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym, w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania, 

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

 

Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi do 14 dni od dnia upływu terminu składnia ofert. 

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej MOPS 

(www.mops.siemianowice.pl), na wewnętrznej tablicy ogłoszeń, a także w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

Oferenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach konkursu niezwłocznie po jego 

rozstrzygnięciu. 

 

 

VIII. Informacje o zrealizowanych w roku 2014 i 2015 zadaniach tego samego rodzaju, 

koszcie ich realizacji i wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym. 

 
W roku bieżącym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, nie 

przyznawał dotacji do zadań zleconych. W roku ubiegłym Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Siemianowicach Śląskich, przyznał dotację do zadań zlecanych w wysokości 

15. 000 zł. 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor MOPS  

w Siemianowicach Śląskich 

mgr Jan Jeleń 

 
       Siemianowice Śl., dnia 25. 05. 2015 r. 

 

 


