Załącznik do zarządzenia
Nr 56/2021 Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 5 sierpnia2021 roku

GMINA BIAŁE BŁOTA
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na adaptacji pomieszczeń Świetlicy
Wiejskiej w miejscowości Ciele, ul. Osiedle 4c oraz utworzeniu i prowadzeniu w nich
Dziennego domu pomocy

§ 1.
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu/podmiotów, któremu/którym zlecone
zostanie wykonanie zadania publicznego, na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej
(t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), polegającego na:
1. Adaptacji pomieszczeń budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciele, ul. Osiedle 4c,
(z własnych środków finansowych oraz według własnego projektu), w celu utworzenia
Dziennego domu pomocy zgodnie z wymogami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.);
2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2019 r.
poz. 1065 z późn. zm.);
3) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 869);
4) Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2016 r. w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014 - 2020 (Załącznik nr 1 dział 4.1 Wytycznych).
2. Utworzeniu i prowadzeniu Dziennego domu pomocy w miejscowości Ciele, ul. Osiedle 4c,
w okresie realizacji projektu zgodnie z:
1) zapisami umowy nr UM_WR.433.1.165.2019 o dofinansowanie Projektu pn. „Dzienny Dom
Pomocy w Gminie Białe Błota”, podpisanej pomiędzy Gminą Białe Błota a Województwem
Kujawsko – Pomorskim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług

2)

3.

1)

2)

zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2, Rozwój usług społecznych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 z dnia
21 sierpnia 2019 r. zwanej dalej Umową stanowiącą załącznik Nr 1 do ogłoszenia o
konkursie;
wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. ,, Dzienny dom pomocy w Gminie Białe Błota”
zwanym dalej Wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia o
konkursie.
Gmina Białe Błota w ramach zadania, określonego w § 1. pkt 2 odpowiedzialna będzie za
realizację transportu uczestników projektu oraz dostarczania wyżywienia uczestnikom
projektu zgodnie z:
zapisami umowy nr UM_WR.433.1.165.2019 o dofinansowanie Projektu pn. „Dzienny dom
pomocy w Gminie Białe Błota”, podpisanej pomiędzy Gminą Białe Błota a Województwem
Kujawsko – Pomorskim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2, Rozwój usług społecznych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 z dnia
21 sierpnia 2019 r. zwanej dalej Umową stanowiącą załącznik Nr 1 do ogłoszenia o
konkursie;
wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. ,, Dzienny dom pomocy w Gminie Białe Błota”
zwanym dalej Wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia o
konkursie.
§ 2.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Adaptacja pomieszczeń budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciele, ul. Osiedle 4c, (z
własnych środków finansowych oraz według własnego projektu), w celu utworzenia
Dziennego domu pomocy w Cielu stanowi wkład własny realizatora zadania (koszt adaptacji
przeznaczonych pomieszczeń na Dzienny dom pomocy), zgodnie z § 1. pkt 1 ogłoszenia o
konkursie.
2. Utworzenie i prowadzenie Dziennego domu pomocy w miejscowości Ciele, ul. Osiedle 4c,
w okresie realizacji projektu, zgodnie z Umową :
1) Całkowita wartość projektu wynosi łącznie 1.325.573,56 zł (słownie: jeden milion trzysta
dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 56/100).
2) Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 1 193 016,20 zł (słownie; jeden milion
sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące szesnaście złotych 20/100).

§ 3.
Warunki udziału w konkursie
1. Oferty realizacji zadania publicznego, mogą składać organizacje pozarządowe oraz
podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, posiadające co najmniej:
1) trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu placówki dziennego pobytu oraz prowadzące, w
ramach swoich zadań statutowych, działania z zakresu usługi w ramach indywidualnych lub
zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających
na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia
codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym;
2) trzyletnie doświadczenie w realizowaniu projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego, w szczególności projektów realizowanych w ramach Osi
priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i
społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
1) złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w
sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2052) -- (Załącznik
nr 3 do ogłoszenia o konkursie);
2) dołączenie do oferty projektu adaptacji pomieszczeń budynku świetlicy w celu utworzenia
dziennego domu pomocy oraz wysokości jej planowanych kosztów;
3) dołączenie do oferty następujących dokumentów wymaganych dla utworzenia oraz
prowadzenia Dziennego domu pomocy:
a) projektu regulaminu organizacyjnego;
b) projektu programu działalności i planu pracy dziennego domu pomocy;
c) projektu planu zatrudnienia kadry spełniającej wymogi określone w Wytycznych Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2016 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020 (Załącznik nr 1 dział 4.1);
d) kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu
stanowiącego o podstawie działalności podmiotu i osobach uprawnionych do reprezentacji
(odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego,
kiedy został wydany):
 w przypadku fundacji i stowarzyszeń - zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego,
 w przypadku pozostałych podmiotów - innych dokumentów właściwych dla podmiotu
tj. zaświadczeń, odpisów, wypisów o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych



e)

f)

g)
h)
3.
4.
5.

6.

7.

8.

i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonych
przez starostów powiatów,
w przypadku niewpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków
wyznaniowych - dokumentów poświadczających, że dany podmiot posiada osobowość
prawną oraz wydanych przez właściwe władze zaświadczeniach o osobie (osobach)
upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w
imieniu tego podmiotu.
statutu podmiotu lub umowy spółki - tylko w przypadku - spółek akcyjnych i spółek z o.o.
oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy
o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t. j. Dz.U.2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych;
pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały
osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z zapisami określonymi w statucie lub
innym akcie prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania
podmiotu;
opisu proponowanych form promocji Projektu w związku z realizowanym zadaniem;
informacji, referencji dot. doświadczenia oferenta w realizacji tożsamych lub podobnych
projektów.
Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z
przyczyn formalnych.
Oceny formalnej i merytorycznej oferty realizacji zadania publicznego dokonuje Komisja
Konkursowa.
Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub kilku organizacji pozarządowych
działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dokładnie określać podział obowiązków
pomiędzy poszczególnymi organizacjami oraz sposób reprezentacji wobec administracji
publicznej.
Środki pochodzące z dotacji mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację projektu
pn. ,, Dzienny dom pomocy w Gminie Białe Błota” zgodnie z zapisami Umowy (Załącznik
nr 1 do ogłoszenia o konkursie) i Wniosku o dofinansowanie (Załącznik nr 2 do ogłoszenia
o konkursie).
Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy
zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2052) zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Białe Błota a
podmiotem, którego oferta została wybrana. Środki finansowe na funkcjonowanie będą
przekazywane zgodnie z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do Umowy.
Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany będzie do zakupu wyposażenia niezbędnego
do funkcjonowania Dziennego domu pomocy zgodnie z Umową.

9. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do ubezpieczenia sprzętu zakupionego z
dotacji, jego odpowiedniego oznaczenia (poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
informacji o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz
prowadzenia ewidencji uzyskanych środków trwałych i innych składników majątku, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10. Po zakończeniu realizacji zadania publicznego lub w przypadku rozwiązania umowy,
podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do przekazania Zleceniodawcy
wyposażenia zakupionego ze środków dotacji na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego.
11. Wójt Gminy Białe Błota może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci
utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej
okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
§ 4.
Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania polegająca na:
1) adaptacji budynku przeznaczonego na funkcjonowania Dziennego domu pomocy w Cielu
termin realizacji: do 45 dni od podpisania umowy z oferentem. Adaptacja polegać będzie
na dostosowaniu udostępnionej przestrzeni budynku (tj. sala główna z jadalną i aneksem
kuchennym, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością wraz z
zapleczem socjalnym pomieszczenia magazynowego, pomieszczenia socjalnego oraz
komunikacji) na potrzeby uczestników projektu. W ramach wymienionych pomieszczeń
wydzielone zostaną: sala do terapii, rehabilitacji i fizjoterapii oraz pokój do wypoczynku.
2) zakupie wyposażenia Dziennego domu pomocy w Cielu, zgodnie z zapisami Wniosku o
dofinansowanie, jednak nie później niż w terminie 45 dni od podpisania umowy z
oferentem,
2. Prowadzenie Dziennego domu pomocy w Cielu będzie realizowane zgodnie z terminem
określonym w Umowie (załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie) – do 31.08.2023 roku.
3. Oferent realizujący zobowiązany jest do przedstawienia listy osób wstępnie
zakwalifikowanych do uczestnictwa w tworzonym Dziennym Domu Pomocy w Cielu w
terminie do 45 dni od podpisania umowy z oferentem.
4. Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do utworzenia 15 miejsc w Dziennym Domu
Pomocy.
5. Oferent realizujący zadanie publicznie, zobowiązany jest do składania sprawozdań
merytorycznych i finansowych z realizacji zadania, zgodnie z zapisami Umowy (system SL
2014 wspierający realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy
Europejskich 2014-2020).

§ 5.
Termin, miejsce składania ofert
1. Oferty konkursowe należy składać: w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86- 005
Białe Błota, w Biurze Obsługi Klienta - parter p. nr 1, w zamkniętej kopercie opatrzonej
adnotacją: nazwa podmiotu, obszaru realizowanego zadania oraz nazwy zadania:
„Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na
adaptacji pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciele, ul. Osiedle 4c oraz
utworzeniu i prowadzeniu w nich Dziennego Domu Pomocy." w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 26 sierpnia 2021 roku do godz. 10.00 .
2. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową.
3. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, każda strona oferty powinna być ponumerowana.
4. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania konkursowego można składać za pomocą
poczty elektronicznej na adres: sekretariat@bialeblota.eu.
§ 6.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 31.08.2021 roku.
2. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert Zarządzeniem Wójta Gminy Białe Błota powołana
zostanie Komisja konkursowa, która po zakończeniu prac przedłoży Wójtowi oferty
pozytywnie zaopiniowane do realizacji. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu
dotacji podejmuje Wójt Gminy Białe Błota. Od powyższej decyzji nie przysługuje
odwołanie.
3. Głównymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będzie spełnienie warunków
określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 ogłoszenia o konkursie.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Białe Błota, na stronie internetowej www.bialeblota.pl oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej.
5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz załączoną dokumentacją pozostaną w aktach
Urzędu Gminy Białe Błota i bez względu na okoliczności nie będą zwracane oferentom na
żadnym etapie postępowania konkursowego ani po jego zakończeniu.
6. Oferenci biorący udział w otwartym konkursie ofert o decyzji Wójta Gminy Białe Błota
zostaną powiadomieni pisemnie.

§ 7.
Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku
poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami
W 2020 roku oraz w 2021 roku nie zlecano organizacji pozarządowej prowadzenia dziennego
domu pomocy.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Oferent zobowiązany jest zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2016 r.
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Załącznik nr 1 dział 4.1) - odpowiednią liczbę
wykwalifikowanych osób zatrudnionych w placówce oraz odpowiedni standard obiektu, w
którym planowane jest uruchomienie placówki.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi przepisami w zakresie danego zadania.
3. Ogłoszenie publikowane jest w BIP Gminy Białe Błota, zgodnie z zapisami w podrozdziale 6.5 pkt 4
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

