
 

 

        Załącznik  

do Zarządzenia Nr OR.I-0050.571.2020 

 Prezydenta Miasta Opola 

        z dnia 27 listopada 2020 r. 

 
PREZYDENT MIASTA OPOLA 

 
ogłasza otwarty konkurs ofert  

na powierzenie realizacji w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej  

organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 3 

ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej 

 
I. Podstawy prawne konkursu 

 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057); zwana dalej: „Ustawą”, 

2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia  

24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), zwane dalej „Rozporządzeniem w sprawie wzorów”, 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876); 

4. Zarządzenie nr OR.I-0050.616.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r.  

z późn. zm. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert, zwanym dalej 

„Regulaminem konkursowym”, 

5. Uchwała nr XXXII/671/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami na rok 2021 

 

II.  Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych  

      zadań 

 

1. Priorytet I  

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
 

2. Cel 1 Wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
 

3. Działania 

a) Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób i rodzin tego wymagającym. 

b) Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku osobom tego potrzebującym. 

 
4. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację  

 

Zadanie 1.  

Wydawanie w latach 2021 – 2022 jednodaniowych gorących posiłków dla podopiecznych 

Miejskiego Ośrodka  Pomocy Rodzinie w Opolu.  

      - wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021: 365.000,00 zł  

      - wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022: 365.000,00 zł  
 

Wysokość dotacji będzie uzależniona od wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu 

Miasta Opola oraz budżetu państwa. 

 

Zadanie 2. 

Organizacja i świadczenie w latach 2021 – 2022 usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

        - wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021: 3.400.000,00 zł  

        - wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022: 3.400.000,00 zł  
 

Wysokość dotacji będzie uzależniona od wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu 

Miasta Opola. 

 



 
 

Zadanie 3.  

Organizacja i świadczenie w latach 2021 – 2022 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Opolu 

- wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021: 465.000,00 zł  

- wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022: 465.000,00 zł  
 

Wysokość dotacji będzie uzależniona od wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu 

państwa. 

 

5. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego: 

a) zapewnienie opieki osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym oraz pomocy w 

zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. 

b) zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom potrzebującym. 

 

6. Oczekiwane zmiany społeczne: 

a) wsparcie osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych w rozwiązywaniu ich 

problemów życiowych,  

b) wsparcie osób , samotnych, chorych, niepełnosprawnych poprzez zapewnienie niezbędnych 

potrzeb życiowych 

 

7. Monitorowanie rezultatów wraz z rekomendowanym źródłem informacji  o osiągnięciu 

wskaźnika: 

a) sporządzanie sprawozdań/rozliczeń w zakresie merytorycznym i finansowym przez wykonawcę 

zadań, 

b) sprawozdawczość zleceniodawcy, przeprowadzanie kontroli realizacji zadania. 

 

8. Zasady dokonywania zmian: 
 

Zmiany mogą być dokonywane zgodnie z zapisami § 29 ust 3, 4 i 6 Regulaminu konkursowego. 

 

9. Beneficjenci  

Mieszkańcy Opola oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu - osoby, które 

z powodu wieku, stanu zdrowia bądź innych przyczyn wymagają pomocy w zaspokojeniu 

codziennych potrzeb życiowych oraz opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji lub 

zapewnienia kontaktów z otoczeniem. 

 

10. Koszty, które NIE podlegają finansowaniu z dotacji: 

a) amortyzacja;  

b) leasing,  

c) ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania, 

d) rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań, 

e) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, 

f) koszty wszelkich kar i grzywien, 

g) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się 

realizacją zadania, 

h) działalność gospodarcza podmiotu, 

i) działalność polityczna i religijna, 

j) zakup środków trwałych, 

k) remonty i inwestycje, 

l) koszty administracyjne zadania powyżej 10% wysokości otrzymanej przez organizację 

pozarządową dotacji, 

m) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej. 

 

III. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert 

 

1. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa rozdział 5 

Regulaminu konkursowego. 

2. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji 

zadania publicznego 

3. Oferenci, których oferty zostały przyjęte są zobowiązani dostarczyć zaktualizowany preliminarz 

kosztów realizacji zadania, uwzględniający zmiany zakresu rzeczowego i finansowego, stosownie 

do przyznanych środków wraz z harmonogramem realizacji zadania. 



 
 

4. Koszty świadczenia usług w ramach Zadań mogą dotyczyć wszystkich kosztów bieżących 

związanych ze świadczeniem usług, w szczególności: 

a) wynagrodzenia personelu instytucji świadczącej usługi, 

b) dostaw mediów (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz  i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty  

za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe), 

c) czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (mi. in wywóz śmieci), w którym 

sprawowana jest opieka, 

d) przygotowania i zakupu wyżywienia, 

e) kosztów związanych z utrzymaniem czystości, 

f) kosztów zakupu środków higienicznych, 

g) koszty zakupu środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej dla osób bezpośrednio świadczących 

usługi 

5. Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji zadania w danym roku, 

tj. od dnia 01.01. 2021 r. do dnia 31.12.2021r. oraz od dnia 01.01.2022 r. do dnia 3.12.2022 r. 
 

6. Podana planowana wysokość środków finansowych na realizację zadań może ulec zmianie 

w wyniku przyjęcia przez Radę Miasta Opola uchwały w sprawie budżetu miasta Opola na 2021 

rok.  W związku z powyższym Prezydent Miasta Opola zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu 

rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania 

 

1. Termin realizacji zadania publicznego określa umowa na powierzenie realizacji zadania 

publicznego, od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.    

2. Warunki realizacji zadania publicznego określa Rozdział 5-7 Regulaminu konkursowego oraz 

umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego zawarta z podmiotem, którego oferta została 

wybrana w niniejszym konkursie.    

3. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego w zakresie realizacji zadania. 

 

V. Termin i zasady składania ofert 

 

1. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty i wydrukowanego z Generatora potwierdzenia wynosi 

21 dni od daty ostatniego ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.opole.pl, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale Polityki 

Społecznej, ul. Budowlanych 4 w Opolu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu przy 

ul. Armii Krajowej 36. 

2. Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu w sprawie wzorów.   

3. Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie 

www.opole.engo.org.pl. – pod nazwą właściwego konkursu.    

4. Wymagane załączniki do oferty: 

 wniosek złożony do właściwego sądu o dokonanie zmian (w formacie PDF), w sytuacji 

gdy organizacja pozarządowa uchwaliła zmiany w statucie lub zmieniła władze, a zmiany 

te nie zostały przed złożeniem oferty ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

 statut, jeżeli Krajowy Rejestr Sądowy nie wyszczególnia wszystkich celów wskazanych w 

statucie, 

 wykaz osób bezpośrednio realizujących zadanie wraz z wyszczególnieniem posiadanych 

kwalifikacji; 

 kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego wraz z 

wyszczególnieniem ceny za świadczenie 1 godziny (60 min.) usług opiekuńczych/ 

specjalistycznych usług opiekuńczych lub ceny 1 gorącego posiłku.  

5. Wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) 

potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Budowlanych 4, 

Opole, parter - pokój nr  10, w dniach poniedziałek – piątek w  godzinach od 730 do 1530, 

lub przesłać na ten sam adres.  

6. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.opole.pl 

i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale Polityki 

Społecznej, ul. Budowlanych 4 w Opolu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu przy 

ul. Armii Krajowej 36. 

 

 

http://www.opole.pl/
http://www.opole.engo.org.pl/


 
 

VI. Tryb, termin i kryteria dokonania wyboru ofert 

 

1. Rozpatrywanie ofert następuje według zasad i kryteriów określonych w Rozdziale 4 Regulaminu 

konkursowego. 

2. Rozstrzygnięcie niniejszego konkursu nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert. 

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które spełniły wszystkie wymogi formalne. 

4. Niniejszy konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta. 

5. Wyniki niniejszego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Opola www.opole.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola 

oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Budowlanych 4 w Opolu oraz w 

budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36. 

6. W przypadku ubiegania się o dotację na powierzenie realizacji kilku zadań publicznych 

konkursowych należy złożyć na każde zadanie odrębną ofertę. 

 

 

VII. Zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w latach 2019 – 2020  przez organ  

         administracji publicznej   oraz związane z nim koszty 

 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 

Polski Czerwony Krzyż -  

Opolski Oddział Okręgowy  

ul. Krakowska 51 

45 – 018 Opole 

1. Wydawanie w latach 2019 – 2020 

jednodaniowych gorących posiłków dla 

podopiecznych Miejskiego Ośrodka  Pomocy 

Rodzinie w Opolu.  

2. Organizacja i świadczenie w latach 2019 − 

2020 usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania podopiecznych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

3.Organizacja i świadczenie w latach 2019 – 

2020 specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 

zamieszkania podopiecznych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 

rok 2019 -  319.500,00 zł  

rok 2020 – 305.000,00 zł 

 

 

rok 2019 – 2.041.930,00 zł  

rok 2020 – 2.144.268,00 zł 

 

 

rok 2019 – 643.680,00 zł  

rok 2020 – 625.600,00 zł 

 

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej - Opolski 

Zarząd Wojewódzki  

ul. Armii Krajowej 10 

45 – 071 Opole 

1. Organizacja i świadczenie w latach 2019 − 

2020 usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania podopiecznych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

rok 2019 – 1.004.962,00 zł  

rok 2020 –    989.844,00 zł 

 

 

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt  

z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.  

 

 

 

            z up. Prezydenta Miasta  

 

  Przemysław Zych 
   Z-ca Prezydenta Miasta 

http://www.opole.pl/

