
 

 

Opole, 22 grudnia 2020 r. 
 
 

Wyniki otwartego konkursu ofert 
 
Prezydent Miasta Opola informuje, że został rozstrzygnięty 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 dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej. 

 

Łączna kwota dotacji przeznaczona na powierzenie w latach 2021-2022 realizacji 

wskazanych zadań wynosi 8 460 000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100), w tym: 

 

Dotacja przeznaczona na realizację działań:  

 
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  

 

 

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  

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota dotacji 

w zł 

Suma 

ocen / 

52 

Przyznana 

dotacja 

łącznie na 

lata 2021-

2022 

1. 

Opolski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża, 
ul. Krakowska 51, 

45-018 Opole 

Wydawanie w latach 2021 

– 2022 jednodaniowych 

gorących posiłków dla 

podopiecznych 

Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w 

Opolu. 

730 000,00 42,66 730 000,00 

                                                                                          RAZEM 730 000,00 



 

 

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

zł  
 

 

 

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 
 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota dotacji 

w zł 

Suma 

ocen / 

52 

Przyznana 

dotacja łącznie 

na lata 2021-

2022 

1. 

Opolski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża, 
ul. Krakowska 51, 

45-018 Opole 
 

Organizacja i świadczenie w 

latach 2021 – 2022 usług 

opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania 

podopiecznych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Opolu 

4 420 000,00  43,00 4 420 000,00 

2. 

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Opolski 

Zarząd Wojewódzki, 

ul. Armii Krajowej 10, 
45-071 Opole 

Świadczenie usług 

opiekuńczych 2021-2022 
    2 379 999,84 40,33  2 379 999,84 

                                                                             RAZEM 6 799 999,84 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota dotacji 

w zł 

Suma 

ocen / 

52 

Przyznana 

dotacja 

łącznie na 

lata 2021-

2022 

1. 

Opolski Oddział 

Okręgowy 

Polskiego 

Czerwonego 

Krzyża, 

ul. Krakowska 51, 

45-018 Opole 

Organizacja i świadczenie 

w latach 2021 – 2022 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób  z 

zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu 

 

930 000,00 

 

41,67 

 

930 000,00 

 

                                                                                          RAZEM 930 000,00 
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