
Zał. Nr 1 
do Uchwały Nr XIV/7/07 

Zarządu Powiatu w Otwocku  
z dnia 30.01.2007 r. 

 
ZARZĄD POWIATU W  OTWOCKU 

05-400 Otwock ul. Górna 13 
tel./fax (0-22) 779-32-95 

 
 
na podstawie art. 19 pkt 4 oraz art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)  
 

o g ł a s z a 
 
Otwarty Konkurs Ofert z zakresu realizacji zadania na prowadzenie 
 
ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO 

w Otwocku o zasięgu ponagminnym 
 

Termin realizacji zadania - 2007r. 
 
 
Zadanie polega na prowadzeniu  środowiskowego ogniska 
wychowawczego będącego powiatowym ośrodkiem wsparcia 
dziennego dla dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
 
 
Termin składania ofert: do …………………………. 

 
 

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Otwocku 
05-400 Otwock ul. Górna 13 

 
 
 
 



Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego polega na: 
 

1. przeciwdziałaniu i zapobieganiu patologii rodziny, wychowania i  rożnym formom 
patologii społecznej poprzez udzielanie pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, 

2. niwelowaniu zaburzeń emocjonalnych i społecznych u dzieci, 
3. zapewnieniu kompleksowej pomocy pedagogicznej i psychologicznej, 
4. rozwijaniu umiejętności wykorzystania czasu wolnego, 
5. rozwijaniu predyspozycji i zainteresowań, 
6. podwyższaniu umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie, 
7. budowaniu poczucia własnej wartości, 
8. zapewnieniu pomocy przy odrabianiu lekcji, 
9. zapewnieniu posiłku. 

 
 
W związku z realizacją w/w zadania z zakresu pomocy społecznej, na podstawie art. 28 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. 
zm.) określono wysokość dotacji w kwocie 30 000,00 PLN ( słownie: trzydzieści tysięcy 
złotych) 
 

Realizatorem powyższego zadania w roku 2006 była „CARITAS” Diecezji Warszawsko – 
Praskiej. 

W 2006r. dotacja była udzielona w wysokości 20 000,00 PLN. 
 

Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty 
podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005r. Nr 44, poz. 427). 
 
Warunkiem przyznania dotacji jest: 
 

1. zapewnienie lokalu na przedmiotową działalność na terenie Miasta Otwocka 
2. złożenie szerokiej i korzystnej oferty merytorycznej i finansowej na w/w zadanie 

obejmującej w szczególności: 
a. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, 
b. kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania, 
c. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

realizacje zadania, 
d. informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych 
źródeł na realizację danego zadania, 

e. informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie 
którego dotyczy zadanie, 

f. inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie. 
3. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub 

rejestru  dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez 
niego działalności, 

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok 
lub, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności , za okres tej działalności, 

5. Uzyskanie pozytywnej opinii komisji d.s weryfikacji i opiniowania ofert powołanej 
przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu, 



6. W Otwartym Konkursie Ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne 
podmioty wymienione w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej, 

7. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną 
odrzucone z przyczyn formalnych, 

8. Ogłaszający Konkurs zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia 
dodatkowych dokumentów, 

9. Za poprawność  złożonej oferty odpowiada podmiot składający ofertę, 
10. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. 

 
Środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na: 
 

1. dotowanie przedsięwzięć, które są finansowane z budżetu Powiatu lub jego funduszy 
celowych na podstawie przepisów szczególnych, 

2. pokrycie deficytu prowadzonych wcześniej przedsięwzięć, 
3. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 
4. działalność polityczną i religijną, 
5. wydatki inwestycyjne. 

 
Do weryfikacji oferty zostanie powołany zespół opiniuj ący, który: 
 

1. dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione, 
2. uwzględni zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje 

osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, 
3. dokona oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w 

tym relacji do zakresu rzeczowego zadania, 
4. uwzględni zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł 

na realizację zadania, 
5. uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w 

okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

 
Komisja d.s weryfikacji i opiniowania ofert przyjmu je następujące kryteria oceny (max. 
20 pkt): 
 
-   merytoryczna wartość oferty 0-5 pkt, 
-   posiadane warunki do realizacji zadania        0-5 pkt, 
-   kalkulacja środków finansowych w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania      0-5 pkt, 
-   możliwość kontynuacji zadania w latach następnych     0-5 pkt. 
 

 
Przy rozpatrywaniu oferty będzie brany pod uwagę wkład środków własnych podmiotu w 

realizację zadania. 
 
 

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert oraz warunki zlecenia zadania zostaną podane do 
wiadomości publicznej w terminie 14 dni od dnia zakończenia składania ofert w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku, w prasie lokalnej i na tablicach 
ogłoszeniowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku i w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Otwocku. 


