
Załącznik 

do Uchwały Nr 253/2012 

Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dnia 05 czerwca 2012r. 

 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 2 i art. 190 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 

2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.),  

 

ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012r.,  

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej  

 

1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, spełniające łącznie następujące warunki formalne: 

- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, 

- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu łowickiego, 

- posiadają odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie niezbędne do 

realizacji zadania, 

- złożą w terminie sporządzoną zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę na stosownym formularzu 

wraz z wymaganymi załącznikami (wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011r. Nr 6  

poz. 25). 

 

I. RODZAJ ZADANIA 

 

Zadanie własne powiatu – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego dla 14 dzieci. 

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA 

REALIZACJĘ ZADANIA 

 

Planowane środki finansowe na realizację zadania w okresie:  

od 1 sierpnia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wynoszą 210.000,00 zł 

W latach poprzednich nie realizowano podobnych zadań. 

Wysokość dotacji na kolejne lata będzie corocznie określana w uchwale budżetowej na dany 

rok. 

 

Uwaga! Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych w przypadku 

stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie 



uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu 

powiatu w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych 

do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.  

 

III. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

 

1. Termin realizacji zadania: od dnia 1 sierpnia 2012r. do dnia 31 grudnia 2015r.  

2. Warunki realizacji zadania:  

 

Podmiot przystępujący do konkursu powinien realizować zadanie zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z dnia 22 grudnia 2011r.  

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720) oraz ustawy z dnia  

9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.  

887 ze zm.). 

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 

 

1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.  

2. Podmiot składający ofertę jest zobowiązany do przedstawienia wkładu własnego, którym 

może być wkład rzeczowy, osobowy (np. oszacowana wartość pracy wolontariuszy lub 

członków organizacji). 

3. Dotacja może być przyznana tylko na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu. 

4. Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy (wzór umowy określa 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie 

wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 

wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011r. Nr 6 poz. 

25). 

5. Dotacja na realizację zdania zostanie przyznana do wysokości środków finansowych 

zabezpieczonych w budżecie Powiatu Łowickiego. 

6. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na: 

- pokrycie deficytu realizowanych innych przedsięwzięć, 

- zakupu budynków, lokali lub zakupu gruntów, 

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym, 

- działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 

7. Za koszty kwalifikowane uznane zostaną koszty: 

- niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z jego realizacją, zgodnie  

z opisem działań określonych w ofercie, w części dotyczącej realizacji zadania, 

- spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami 

publicznymi. 

8. Dotacja zostanie przekazana na podstawie jednej wybranej oferty. 

9. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy Powiatem Łowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego  

a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków 

finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne. 

10.  Podpisanie umowy nastąpi po dostarczeniu zaświadczenia o wpisie placówki do rejestru  

placówek opiekuńczo-wychowawczych wydanego przez Wojewodę Łódzkiego oraz 

zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 

wydanego przez Wojewodę Łódzkiego. 



11. W  przypadku  przyznania kwoty  niższej  niż wnioskowana, podmiot dokonuje 

aktualizacji harmonogramu i kosztorysu.  

 

 

V. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA  
  

Placówka  opiekuńczo-wychowawcza: 

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 

potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne  

i religijne; 

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; 

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd 

postanowi inaczej; 

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych; 

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

 

1. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego są umieszczane dzieci 

powyżej 10. roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności  

w przystosowaniu się do życia w rodzinie. 

2. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia 

za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. 

3. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego można umieścić, w tym 

samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność 

przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą 

dobę. 

5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań,  

z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, 

organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które 

podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby 

te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną 

opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Placówka zapewnia dzieciom: 

1. Wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu 

zdrowia. 

2. Dostęp do opieki zdrowotnej. 

3. Zaopatrzenie w produkty lecznicze. 

4. Zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 

medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dzieci – do wysokości limitu 

przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

5. Dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych  

i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka 



6. Wyposażenie w: 

a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku  

i indywidualnych potrzeb, 

b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, 

c) środki higieny osobistej, 

7. Zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. 

8. Kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której 

wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której 

mowa w art.80 ust. 1 pkt. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

ustalaną co miesiąc przez dyrektora placówki. 

9. Dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. 

10. Dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się: 

a) w szkołach poza placówką opiekuńczo-wychowawczą, 

b) w systemie nauczania indywidualnego. 

11. Pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę 

potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych. 

12. Uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-

sportowych, 

13. Opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością,  

w której znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza.  

14. Pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu dziecka poza 

placówką. 

 

Warunki lokalowe jakie powinna zapewnić placówka opiekuńczo-wychowawcza. 

1. Pokoje mieszkalne nie większe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni 

zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie  

z wyposażenia. 

2. Łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości 

umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność  

z zasadami higieny. 

3. Miejsce do nauki 

4. Miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do 

przechowywania i obróbki żywności. 

5. Wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą miejsce 

spotkań i wypoczynku. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia małoletniej w ciąży warunki do pobytu 

odpowiednie do jej potrzeb oraz stałą opiekę psychologiczną i ginekologiczno-położniczą. 

 

Kadra w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

1. Placówką opiekuńczo-wychowawczą kieruje dyrektor. 

2. Kwalifikacje kadry: 

Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego 

lub specjalistyczno-terapeutycznego może być osoba, która: 

1)  posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny: 

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na 

innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę 

opiekuńczo-wychowawczą, albo 

b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 

pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji; 



2) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub 

rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną; 

3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

zawieszona ani ograniczona; 

4) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

6) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji. 

3. Osobą pracującą z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej może być osoba 

posiadająca następujące kwalifikacje: 

1) w przypadku wychowawcy — wykształcenie wyższe: 

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki  

o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę 

socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo 

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie 

psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji; 

2) w przypadku pedagoga — tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo 

pedagogika specjalna; 

3) w przypadku psychologa — prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu 

ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów; 

4) w przypadku osoby prowadzącej terapię — udokumentowane przygotowanie do 

prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną; 

5) w przypadku opiekuna dziecięcego — ukończoną szkołę przygotowującą do pracy  

w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne; 

6) w przypadku pracownika socjalnego — wykształcenie wyższe uprawniające do 

wykonywania zawodu. 

4. W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która: 

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest 

jej zawieszona ani ograniczona; 

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku 

do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy. 

 

Oferent zapewni do realizacji zadania kadrę posiadającą w/w kwalifikacje co będzie brane 

pod uwagę przy ocenie merytorycznej wniosku. Warunek ten będzie weryfikowany na 

podstawie imiennego wykazu kadry przedstawionego na wzorze określonym w załączniku nr 

1 do niniejszego ogłoszenia oraz oświadczenia złożonego przez oferenta stanowiącego 

załącznik nr 2 do ogłoszenia.  

Oferent wykaże posiadanie przez kierującego placówką kwalifikacji określonych  

w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Oferent zapewni do realizacji zadania wychowawców w liczbie zapewniającej standardy 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z dnia 22 grudnia 2011r. 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720). 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-czerwca-2001-r-o-zawodzie-psychologa-i-samorzadzie-zawodowym-psychologow/
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-czerwca-2001-r-o-zawodzie-psychologa-i-samorzadzie-zawodowym-psychologow/


Zaplecze techniczne 

Podmiot składający ofertę jest zobowiązany do wykazania, że dysponuje odpowiednim 

zapleczem technicznym oraz zasobami materialnymi odpowiednimi do realizacji zadania, 

gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanego zadania.  

Zleceniobiorca umożliwi w każdym czasie kontrolę realizacji zadania Zlecającemu 

zadanie 

Zleceniobiorca zapewni o współpracy w realizacji zadania z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

Realizacja poszczególnych zadań prowadzona będzie w oparciu o zapisy zawarte  

w umowie oraz zaakceptowane przez Zlecającego zapisy zawarte w ofercie realizacji zadania 

publicznego. 

Zadanie określone w ofercie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie  

z warunkami określonymi w ofercie i umowie. 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę na realizację zadania objętego konkursem należy złożyć w terminie do dnia 13 

lipca 2012r. do godz. 16 w formie pisemnej w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa 

organizacji pozarządowej, adres) z dopiskiem: „otwarty konkurs ofert na prowadzenie 

placówki opiekuńczo-wychowawczej” w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30.  

 

VII. TRYB SKŁADANIA OFERT 

 

Przed przystąpieniem do otwartego konkursu ofert każdy z podmiotów powinien zapoznać się 

dokładnie z treścią ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert oraz szczegółowymi 

warunkami konkursu. 

 

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach zgodnych z wzorem oferty podmiotu 

uprawnionego stanowiącym do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących 

realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  

(Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011r. Nr 6 poz. 25). 

2. Oferta powinna być czytelna i nie zawierać skreśleń lub poprawek. 

3. Podmiot zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty zgodnie ze szczegółowymi 

warunkami konkursu w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

4. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszej 

procedurze konkursu oraz być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania   

5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić, pod rygorem nieważności: w języku 

polskim, pismem komputerowym/maszynowym. W przypadku załączenia do oferty kopii 

dokumentu, musi być ona potwierdzona przez osobę (osoby) podpisują ofertę. 

6. Poszczególne strony oferty i załączniki do oferty powinny być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisujące ofertę. Podmiotowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie 

wyznaczonym wzorem oferty. 

7. Podmiot składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty oraz odpowiada za poprawność złożonej oferty.  

8. Oferta podmiotu, który wygra konkurs będzie stanowić załącznik do umowy dotyczącej 

zlecenia realizacji zadania publicznego.    

 

 



VIII. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Oferta podmiotu o przyznanie dotacji, zgodnie ze wzorem oferty podmiotu uprawnionego 

stanowiącym do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 

2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia  

10 stycznia 2011r. Nr 6 poz. 25)  

Formularze ofert  są dostępne w Biuletynie  Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu  pod  adresem  internetowym:  http://bip.powiat.lowicz.pl/   

2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 

potwierdzających  status  prawny  oferenta  i  umocowanie  osób  go reprezentujących.  

3. Sprawozdania  merytorycznego  i  finansowego (bilans,  rachunek  wyników  lub  rachunek 

zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.  

4. Umowa partnerska lub oświadczenia partnera (w przypadku wskazania w pkt. V.1. oferty 

partnera).  

5.  Pełnomocnictwa  do  składnia  oświadczeń woli  i  zawierania umów  o  ile  nie wynika  to  

z innych dokumentów załączonych przez podmiot.  

6. Dwie  rekomendacje  (niezależnych  opinii  osób  lub  instytucji  mogących potwierdzić 

wiarygodność działalności i osiągnięć podmiotu) wystawionych w 6 ostatnich miesiącach.  

7. Projekt regulaminu placówki opracowanego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 

2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.)  

i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720). 

8.  Statut podmiotu.  

9. Wykaz osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji zgodnych z wyżej 

wymienionymi aktami prawnymi. 

 

Uwagi dodatkowe:   

Bez rozpatrzenia pozostaną oferty:  

a) złożone po terminie,  

b) sporządzone wadliwie - niezgodnie z ogłoszeniem i szczegółowymi warunkami 

konkursu,  

c) niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji,  

d) niespełniające jakiegokolwiek warunku określonego w ogłoszeniu o konkursie  

i w   szczegółowych warunkach konkursu,  

e) nieczytelne. 

 

IX. KRYTERIA WYBORU OFERT 

 

1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Łowickiego. 

2. Złożone oferty poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej. 

3. Kryteria formalne: ocena (0-1) pkt. 

a) oferta została złożona w terminie, 

b) oferent składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia, 

c) oferta została złożona na obowiązującym druku, formularz oferty jest kompletny, 

wypełniono wszystkie pola i rubryki wymagane w ofercie, 

d) zadanie mieści się w działalności statutowej organizacji, 

e) termin realizacji zadania jest zgodny ze wskazanym z ogłoszeniu o konkursie,  

f) oferta została podpisana przez osoby upoważnione, zgodnie ze statutem i KRS,    

g) do oferty dołączono wszystkie wymagane załączniki. 



4. Kryteria merytoryczne: (0-3) pkt. 

  

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego: 

- udokumentowane przygotowanie i doświadczenie zawodowe, dające gwarancję 

merytorycznej poprawności przebiegu realizacji zadania, 

- zgodność merytoryczna oferty z wymogami konkursu, 

- dysponowanie bazą lokalową, zapleczem technicznym oraz zasobami materialnymi 

odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakość 

realizowanego zadania. 

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego: 

- rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej 

dotacji jak również wkładu własnego i środków pochodzących z innych źródeł. 

c) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 

wolontariuszy i pracę społeczną członków. 

d) dotychczasowa współpraca Powiatu Łowickiego z podmiotem składającym ofertę. 

Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie 

dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Warunkiem 

wyboru projektu do dofinansowania jest uzyskanie w ocenie merytorycznej  

co najmniej 60% punktów w ocenie łącznej. Nie jest możliwy wybór projektów, które 

uzyskały niższy niż wskazany wyżej poziom punktacji. 

5. Złożenie oferty spełniającej kryteria formalne nie jest równoznaczne z przyznaniem 

dotacji. 

6. Oferta spełniająca kryteria formalne i która została pozytywnie oceniona pod względem 

merytorycznym będzie przedstawiona przez Komisję Konkursową Zarządowi Powiatu 

Łowickiego do wyboru. 

7. Od decyzji Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji 

nie przysługuje odwołanie. 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE  
 

Zarząd Powiatu Łowickiego zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji  

i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się że 

rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, 

podmiot, lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione 

nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową 

oferenta. 

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Małgorzata Janicka – pokój nr 3, 

Powiatowe   Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, Tel. 46 837 03 44.  

 

 

 


