Swidnica, 2 kwietria 2020 r.

KO
Zarz4d Powiat:u w Swidnicy informqje, 2e
r. uniewa2niono otwarty konkurs ofert na
zakresie Swiadczenia uslug asystenta osobistego
ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby
lidarnoSciowego Funduszu Wsparcia Os6b Ni
N: 1 do Uchwaly Nr 261/2020 Zarz4du powiatu w S
zl
na brak ofert.

chwalq Nr 283/2020 z dnia 31 marca
azenie realizacji zadania publicznego
by niepelnosplawnej finansowanego
edyoja 2019-2020
ych. okre6lony w zalqcznlkt
dnicy z dnia 3 marca 2020 r.

-

reqliz c:i z da
i {S pn. ,, Asys
art. 15 ust. 2a

3

podrniot wysLepuje.
W pl'zypadktl. gdy w wyttikLt otwar'lego nabofu pa czlonka Komisji
Korrkrrr.sowei nre
zostanie wylonio'a reprezentacja r.kto.u o.gutiiracli pozarz4cr-ri,y;;"-i-;;;;i,r"*

6.
7.

Udzial w pracach Komisji I(onkr-usowej jest I
podr6zy za stawiennictwo r.ra posiedzeniach ko

Ogloszenie i dr.uk zgloszeniowy zostaly
www.powiat,swidnica.pl oraz

y i nie

przyslr"rguje zwrot koszt6w

ne na stlonach intelnetowych:

STA

Piotr

Fr

Zal4cznilr^ nr.

I do Uchwaly Nr

294/2020

Zarz4du Powiatu w Swidnicy
z dnia 31 marca 2020 r.

Swidnicy oglasza

realizacji zad^\i^ publicznego w zakresie
osoby niepelnospi"awnei finansowanego
oby niepelnosprawnej', _ edycja 2Ai 9_2020
6b Niepelnosprawnych

I. Podstawa prawna

l

Ustawa z dnia 29 sierpnia 119] r o rehabilitacji zawoclowej
i spolecznej oraz zatrudnia'iu
Dz. IJ. z 2019 r. poz. 1 172 z p6in. zm.), "

r.
ustawazdnral2marca2004r.pomocyspolecznej(t.j.D2.U.22019'r.,poz.
","::!,ll.rytlos3lawnrcllt,j,
3 Ustawa z dnia 24 kwietnia_^2^00i'oku o aiiututnos.i'fozytku publicznego i l5O7 zezm.),
o -olonturru"r"
(tj. Dz. U. 2019 r. poz.688 ze zm.),
4' ustawa z ia 23 pafdzietnika zOig r. o Soriclarnosciowym Frurd.uszr-r
wsparcia os6b
2n. zm.).

z

dnia

czEcych

(Dz'

z2or8r.,poz.2o57),

rl'

6.
7.

8.

w sprawle przystEpienia Powiatu liwidnickiego do realiz cji programu,.
Asystent osobisty
gr9!r niepelnosprawnej "- edycja 20lg- 2o2o realizowanego 'ze irodk6w
S-olidamodciowegoFunduszu WsparciaOs6bNiepelnosprawnych.
^
9 Umowa nr 31/AoN/20r9 zaw.irta y
:lfy 30 grraiiu zoil-* Swidrricy pomigdzy
Wojewod4 DolnoSl4skim a powiatem Swidnickim.
10. Program Ministerstwa Rodr]ll,^p_.?g{ i polityki
Spoleczne.; p.n. ,.Asystent osobisty osoby
Niepelnospr.awn ej', - edycja 20

19 -2,02,0.

II. Rodzaj zadania

1

celem konkursu jest wyro'ienie podmiotu, kt6remu zostanie powierzone
wykonanie
zadania pr"rbliczreso z zlkr-e3^ plyocy spolecznej p.n.
,,Asystent osobisty osoby
Niepelnosprawnej"- edycja 2019- 2020.

osoby

niepelnosprawnoSciami poprzez

cznodci p. poprzez udzial w wydalzenra

III.

WysokoSd Srodlrriw publiczny ch przeznaczonych
na realizacjg zadania

1.W
do

2.

Srodki finansowe, o kt6rych mowa w r:st.

z budzetu powiatu Swiclnickiego.

lY. Zasady przyznawania Srodkriw publicznych

2
3.

srodki finansowe na rcarizaciE zadania publicznego zostan4 przyznane
Zleceniobrorcy
w umowie.

na warunkach okreSlonycl-r

Srodki finansowe bqd4 przekazywrane w transzach.

4. Wydatki zostan4 uznane, za kwalifikowalne, pod wamnkiem Ze
nie s4 llnansowane
z innych 2r6del. jezeli b9d4:

konkursem

mogi efektywne go zan4dzania fiLransami
4 skalkulowane proporcjonalnie dla zaclania

e.) zostaly faktycznie poniesione w okresie rearizacji zadania
objgtego konkursern,

f)

odpowiednio udokunentowane.
Oferent przyznane Srodki hnansowe moze pneznaczyi w szczeg6lnoSci
na:
koszty bieZ4ce zwt4zane ze iwiaclczeniem uslug asystenta okreSlone
w Rozdziale VII
Programu MRP i PS .. Asystent osobisty osoby nilepelnosprawnej',edycja2lrg- 2020.

5.

V. Uczestnicy konkursu

Do

zlo-2enia ofert uprawnior.re s4 organizacj e
w afi. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia I
cie(tj. Dz, U. z 2019 r., poz
oferentem, kt6ry bgdzie rea

pozarz4d,owe

oraz poclmioty wymieruone
publicznego
ogloszenia
ow powiatu

i

VI. Termin i warunki realizacji zadania

rvskazanym

w ogloszeniu konrrursowl,rn, z

ieszkaflc6w powiatu dwidnickiego w okesie
zaslozezeniem. 2e szczeg6lowy termin realizacji

3.

zadania publicznego objgtego konkursem ustala sig
od dnia podpisania umowv do dnia
20 grudnia 2020 r..
Oferent ubiegaj4cy
owi4zany jesr:
a) prowadzii d
konkru.sem.

b) dysponowai

kwalilikacje

r

d)

e)

f)

i

doSwiaclczenre

dziatah podejmowanych w ramach zadania
w programie programu MRp i pS ..Asystent
edycja2019-2020),
ogloszeniu'
prowadziiwyoch.gbnion4dokumen
ksiggowy h"rb wyodrgbnion4 ewicle
przejrzysty tak, aby moZliwa
ksiggowych przeprowadzonych dla
pokrywai z ptzyznanych jrodk6w
w kalkulacji, kt6re dotyczyd mog4
zadaniem publicznym,
prowadzii niezbgdn4 dok-umentacjg z tealizacji powierzonego
zadaria
ramie prograrnu MRp i pS ,,Asystent osobisty
19_2020.
og4 byi Swiadcz one na rzecz ad.resata zadania
i opiekruicze, o kt6lych mowa w r:stawie z dnia

takZe uslugi, o kt6rych mowa w programach
polecznej pn. ,,Opieka wytchnieniowa,, oraz
nych".

VII. Zakres rzeczowy zadania

1.

Program adresowany. jest do os6b niepelnosprawnych posiactaj4cych
orzeczenre
o znacznym lub ,mialkowanym stopniu niepelnosprawnoSci, zgoanie
z vstawq z dnia
27 srerpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej
oiaz zatr.udniani'u os6b
niepelnosp'awnych albo orzeczenie r6wnowazne- do wyiej .'v-i.niorry"t,,
t tor.
asystenta w wykonywaniu codziennych czynnoSci otaz

y ).yctu

2'

3'

spoleczrym osobami

ze

TnacTnym stopniern

1.

Powiat swidnicki planuje w rcku 2020 zlecenie ww. uslug w riczbie
2400 godztn,
w tlrn 960 godzin dla os6b ze znacznym stopniem niepeinosprawno Sci oraZ
i!..4O

goclzin dla os6b z umiarkowanym stopniem niepelnosp.awnosci,
z limitern ustug
asystenta przypadaj4cych na 1 uczestnika programu nie wigkszym
niz 30 godzin
miesigcznie.
Uslugami asystenckimi objgtych wimo byi 10 mieszkaric6w powiatu
swidnickicgo
z niepelnosprawnoriciami z zastzezeniem, 2e usluga zostanre zorganrzowana
dla nre
mniej niz dla 4 os6b ze znacznym stopniem niepelno.prawn"osci oLaz 6 osou
z
pelnospra
dzie
dnickiego.
e ,.Kart| zgloszenia do programn
asystent osobisty osoby
a 2019_2020,, _ wecllug ivzor.r-r

ulnl
4. Miejs
5. Ofere

teien
asystenta
niepelnospra

osobisty osoby niepelnosprawnej powinna
ikr: Programu:

b) datg urodzenia;

c) adr:es zamieszkania;
d) dane ko'taktowe (telefo', e-mail). w tym ewent'arnie
dane osoby upowaznionej

cro
kontaktu;
e) infb'macj e na temat ograniczei osoby niepelnosprawnej
w zakresie kor-n,nikowania lub
pot'uszania sig.
7. Podmiot wyloniony w kor.rknrs
om zaclania:
a) mozliwoSci samodzielnego
wiadczyi uslugi as stenta,
b) wsparc ie w wyhonywaniu
r'vanlu
w fuukcjonowani Zycttt

c)

sporecznym,

stymr"rlowanie do poclejmowania aktywno$ci

do niezalelnego 2ycia,

i

r:mo2liwienie rearizowania prawa

spoJecznoSci

lokalnej np. poprzez udzial

ychl rozrywkowych,
czestnika na podejmowane przez asystenta
8.

a)

Oferent realizr-rj4c zadanie public zne zobowi4zany jest clo:

pomocy osobom niepelnosprawnym,
b) zalrudnienia kadry meryorycznej.
opracowania harmonogramu realiz acji zadania,
d) realizacji progranu,
e)

egu zadania, uwzglgdniaj4cej ewidencj g

w realizacji zadania,

0
9.
10

ansowanego z przebiegr"r zadania.
o wszvstkich zdarzeniach
mogqcyclr miei wplyw na rearizu":*,^0"","*i"T,?lli$lnia
oferent zobowi4zr'rje sig do informowania, ze zadanie p"ubliczne'Jest
wsp6lfinansowane
ze irodk6w pochodz4cych z Funduszr-r Solicrarnoicitwego. Inforr.nacju
na ten temat
wraz z logotypami ministerstwa MRpips powi*a zna1e26 sig przecle
wszystkirn-na

wszystkich dokumentach dotycz4cych realizowa'ia zadania p.rbli.rn.go

11.

potwierdzai4cych rodzai, charakter i zakres wsparci a
oraz we wszystkich materialaci,
dotycz4cych realizowanego zadania publicznego.

tkie dokumentl merytoryczne i

finansowe, niezbgdne
orzystania Srodl 6w publicznych i realizowania zadania
iachunk6w or.az innych dokument6w finansowych
prawidlowe wydatkowanie Sroclk6w publicznych
ej treSci:

,, Wydatek pokryto ze Srodk6w finansowych

pochodzqcych

z

Funduszu

12.

naklad6w.
13.

t4.

oferenci, kt6rych oferty zostan4 wybran e, zoiowiqzani s4 do r"rdostgpnienia
inlbrmacji
a,4b,4c ustawy z dnia 23 kwiehria 2003 t.
tariacie.

ania publicznego musz4 zostai poniesione
020 r.

15.

Srodki pnbliczne przyznane wramach konkursu
irie mog4 obejmowai koszt6w rcalizacji
przed ich przyznaniem i zpwarcie-m Lrmowy na teahzacjg
zadania
i:1?,t1t:-rylt*t"nych
publicznego.

16.

odnie z kosztorysem.
godniie z preliminarzem koszt6w,
rawo do:

17.
18.

otwartego konkursu ofert. bez podania

pfzyezwy;

b)
c)
VIII.

L

dofinansowania j ednej oferty lub niedofinahsowan
r,miewaZnienia powy2szego konkursu.

ia

Zadnel

z ofert,

O96lne zasady kwalifikowalnoSci koszt6w

Koszty zostanq uznane za kwalifikowalne, pod walunkiem ze
nie sA finansowane
z lnnycn
innvch Zr6de1.
zrode{. gdy:

4

niez gdne dojego realizacji,

wymQ

d)
e)

D

fi nansami

odzwierciedlai4 koszty rzeczywiste, s4 skalk[lowane proporcjonarn
re dIa zadania
obj gtego fi nansowaniem,
zostaly faktycznie poniesione w okresie rearizadji zadania objgtego
konkursem,
glnuttS s4 wlaSciwymi dowodami tslqgowymi (fakturv. ulrowv oraz rachunki
do" um6w) oraz zostaly prawidlowo
(of.erent
zobowi4zany jest do prowadzenia wyo :Ebnioriej
srggowej

Srodk6w finansowych
o rachunkowoici,

2

gi efektywnego zarzqdzania

w

odzwierciq.llone
dok
otrzymanych ^ra rellizacjg

usrawa

spos6b umoZliwiaj4cy i{entyfikaclg poszczegolnyc operacji

ksiggowych).
K?",4.swiadczenia uslllg asystenta moze dotybzyt, wszystkich koszt6w
zwrapanych
z ich Swiadczeniem, w sz :zeg6lnoSci takich iak:
a) w5magrodzenia asystent6w;

b) koszty zakupu bitet6w komunikacji publicznej

jednorazowych
lub miesigcznych dla asystent6w w zryi4iku
vyjazd,imi, kt6re dotycz4
realizacji uslug asystenckich na obszarzQ wojew6dztwa, w kt6r5.,ni
zamiesziuje
uczestnik Programu, w wysoko3ci nie wilkszej ni| 200 zl miesigcznie;
c) koszty ubezpieczefi OC lub NNW asyqtent6w zwi4zanych ze Swiadczeniem
uslugi asystenta, w wysokoSci nie wiqkslei ni| 150 zl rocznie.
'
Koszty bEd4 kwalifikowane jedli

i

.

3,

:

^\
a)

b)

.^^l ^--i-r-pod
opiek4 asystenta

Programn;

w rym samym czasie bgdzie pozostawai tylko 1 uczestnik

dnorazowych, zawieraj4ca m.in.
liczby pobr.anych bilet6w, danych

Koszta
odsetki od zadlt2enia;
kwoty i koszty p o2yczki htb kredytu;
kary i grzywny;
wplaty na Paristwowy Fundnsz Rehabilitacji O$6b Niepelnosprawnych, zwany
dalej
,,PFRON";

podatek VAT,
dnia 11 marca zoo'+

,.'"1"a""i"""j;Jffi; tilniJi#If ,1T:l':":-"jlyl
owych i

innych

29 sterpnia 1997 r.

Ordynacja
);
olJiekun6w prawnych h-rb osoby faktycznie
m\li
alnb/rozrvwkowe/snortnuue/ <nnlonz.o i+-

o)

h)
5.
6.

naleZno6ci,

w

przypadku w4tpliwosci, decyzjg

o

k.i.valifikowalnosci koszt6w podejmr-rje
zleceniodawca oraz woj ewoda.
7. W przypadktr, gdy po zakohczeniu realizacji
zy'dania publicznego oka2e sig, ze wartoSi
poniesionych l<oszt6w jest ni2sza niz kwota zadeklarowana
w of'ercie, oferent ma
obowi4zek dokonania zwrotn niewykorzystani,ch SroAtOw
linansowych do dnia.....

stycznia 2021' zasady zwrotu srodk6w finapsowych. w
tym uzyskanych odsetek
bankowych zostan4 okreSlone w umowte.

IX. Termin i warunki skladania ofert

l

2.

^.

J

warunkiem przyst4pienia do konkurs'jest zlozenii oferty
real izacji zad,ania publicznego.
oferta ruu'
rar"rsi r,,v''4!
spelni'ai wymagania
wvrrriltinra oKreslone
okreslone art. 14
ust.
1 r,rstawy
ustawv z dnia
rlnia )4
itttrje+^,
l4
24 kwietnia
20^0i r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolonrariacre.
U
ter{.a yu
yYrruro LwnL.rv
powinna
zostai zluzona
"4v1!s
zloaona
z ro t porz4dzeniem przewodniczqcego
24 pt2dziernika 2018 r. w sprawie wzo
realizac.ji zada publjcznvch oraz wzorow cn

-6'-^_-,r-^_:.
zal4cznikami:

opigcie

jej jako zal4cz4ika do nmowy wraz
,- nastgpUEcymi
--- z
'r!!u!Yi/:revr

d |3flt:lllltg!

odyi,su z rLalowego Rejestru s4ciowego lub odpis z wlaSciwego
rejestru
rtokument stanowi4cy o podsi{wie
uznaje sig odpis zgodny ze stanem fakiycrnym i
frawnym wystawi na ni. wcresniej oii
na 6 miesigcy przed uplywem terminu sklaclania ofert. '

i,iri"r

31y:l:::'::

b)

"i"i;i;;;;;; i;;i.;l,il;

sposobu.reprezeniacji podmiot6w sktadaj4cych oferts
:"ojlt"p:|I:
lXlgl *i:r9
ws
6ln4 ni2 wynikaj4cy
z Krajowego Rejestru
wego h,rb innego wlaSciwego rejestru
potwierdzaj4cy po*aznienie do' dzialinia
t-:;".";;.ff;^Gr_;
-. przypadku os6b prawnych r jednostek
w
e.y.h rr" ;"a""*i;
przepis6w ustawy o stosunku pafstwa clo
nolsliej. o stosr,rnkr,r pu,irt,"u do
*rY:::HlT"l:?

;

i:L,::ll

innych

sumienia
oZl.tku publ
skladania o
w przypadku sp6lek akcyjnych i sp6lek z o.o.

udzialowc6w, akcjonariuszy i pra"o*niIJw wynaguny

jesi

ratut,

!i)

alktualizacjami zatwierd
oiyadzonej dzialalnoSci
10 ust. 3 ustawy o dzi

skiadania ot-erty
kres ich Swiadcze6

"t)
flr

mel.ytoryczne z dzi
upowa2nione do skladania oSwiadczeri woli
dpisany przez osoby

h)

',

-";*^-1.

o Kol.lKursle,

-

zBuqrre ze vtzotem, stanow4cym

oSwiadczenie o prowadzeniu rachlu.rku

g zadari

publicznych

,14.i;;:\";"ti'""r'iff;

o wtaz z informacj4 o ewentualnych

obci42eniach,

oiwiadczenie oferenta, Ze nie posiacla zalegloSci
rnansowych w stosunku do wla6ciwego
Urzgdu Skarbow ego oraz Zaldadr: UbezpiJczef
polecznych,

diasnoza itp.
zal1czniki rnogqce miei
,
oferly np. listy intencvine. rekomendaci,-

rnu.r.;i.

dnE ofertg.
e wzglqjd6w

t6 **nie meryorycznej

W przypadku zloZenia wigcei ruz

formalnych.
nterytorycznej.

wszyscy oferenci muszq spelnia6 wymogi,

S

O.fe1ta.

powinna

byi

podpisana przez osobg

:::flll:i:*r:^1?,"!:i"_r:

I

ltrb osoby upowaZnione clo

T__'-"*_

l.

skladania

syatutem lr-rb.innym ddkumentem rub rejestrem
okreslaj4cym

fral

uwwlr! ]u\.r J rury uzrrgJ

dn4 ofe{tg. W przypaclku zlo2enja wigcei nrz
e wzglg{6w tbrmalnych.
r merytorycznej.
wszyscj, oferenci mr:sz4 spelniai wymogl,
o,inaczonej

w

nastgpuj4cy spos6b.

ptblicznego pn,,,Asystent osobisty

:;::j.1,*p-."ir,,.rwreJ - eoycJa zu'-.zuztt, *ru,

olerenta.

"'ioiinili"ilr*",'lJr"rl

Xl Wymogi formalne
I

.

2.

ZloZenie jednej oferty w poclanvm terminie

i rlisj

\ ? og{oszet'Ilt.
wypetntenie wszystkicli p6l i r.ubryk w ofercie.
4. lJozerie ofeny na obowi4zrgqcyrn
wzorze. podp
e1 przez osobg lub osoby upowaZnione
do skladania oSwradczeri woli, zgodnie ze
lr.rb imrym dokumentem lub relestrem
ykJes.l.aJTVm spos6b reprezen taiii wru,
i imiennyrni. a w przypadku braku
kt6rejkolwiek piecz4tki imienne.l wymagane
czytelne podpisy oraz piecz4tka
nagl6wkowa ot'erenta.
5 Dokumenty, o kt6rych mowa w
rozdz;.ale IX
by6
lub kserokopii potwierdzonej za zgodnof(, z oryginalemzLolone w formie oryginalu
przez osoby uprawnione
do reprezentacji.
3.

,

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

rozone olefty gdq rozpctrywane pod wzglqdem
brmalnym przez powiarowe Centrum
omocy Rodzinie w Swidnicy Karta Oceriy Form
ej - zal4cznik nr 3 do uchwaly.
Iterty spelniajqce wymogi lormalne przekazvwane
Komisji Konkursowej powolane.l
tzez 7 anqd Powiaru w Swidnicy.
.omisja Konkursowa dokona oceny mer),toryczn
ofeft - zalqcznik nr 4 do uchwaly
przedstawi Zarz4dowi powiatu ofertE, kt6ra rekon
Lduj e udzielenie dotacji.
zloZone nieprawidlowo pod glgdem fi
nie b9d4 poddane weryfikacji
ryczleJ.

eryfikacja merytoryczna ofert dokonana
ow:

Mo2l

ir,r

o"ci r.ealizacj i zadan iipt,bli"r,.,ego

1,

potencjal organizacyjny,

2.

doswiadczen ie oFer.errla w

r.ea i

izac i i zadr ri

e z uwzglgdnieniem nastgpuj4cych

Kalkuiacja kosrt6w .eali-c1 zada,la pr,blc,
rzecrowe go
a nia 1 przej t zysta k onsi r.u k cj a

, w tym w odniesienin do zakeiu

adekwatnoSi koszt6w do

.zarl

zalo2orrycir dzialari. ocerra wysokoSci
Proponowana j
oferent bgdzie I

r,l

ydark6w

acj.i os6b, p.zy udziuGTtorycl.,
lenre potrzeby realizacj i pr ojektu,
dzialania s4 zwiqzane z celarni
ji dzialah przy zaproponowauym

okre5lenie celu, efekt6w i rez tal6w dzialah,
rezultatami projektu, sp6jno6i, realnose real
Irant rorrogr.a rn

ie. zasadno(i uydatkow.

pIt]l.rcltlego. kwa lifikacje osob

u

czest

rr

pr,acA spoleczna

efekty lealizacji zadania
i zaclatl, zgoclno6(, dzialah

spor

iczacych

Planowary przez o'.galrizac1e wklacl

wolontariuszy i

r

lealizacj

i,

osobowy,

czlonk6w.

w tym SwEclczenia
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