Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Raciechowice
nr 439/A/2017 z dnia 31 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE
Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi
w roku 2017

Wójt Gminy Raciechowice ogłasza konkurs:
„DOŻYWIANIE RODZIN Z DZIEĆMI I OSÓB SAMOTNYCH”
w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
ROZDZIAŁ I
CEL I RODZAJ ZADANIA
§1
1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie przez Wójta Gminy Raciechowice
organizacjom pozarządowym oraz prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania
publicznego pn. „DOŻYWIANIE RODZIN Z DZIEĆMI I OSÓB SAMOTNYCH” w ramach
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” w okresie od od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku.
2. Opis i warunki realizacji zadania:
1) przygotowanie, wydawanie i dostarczanie gorących posiłków średnio dla 30 dzieci
dziennie w okresie od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 r., z wyłączeniem dni wolnych od
pracy (soboty, niedziele, święta),
2) przygotowanie, wydawanie i dostarczanie gorących posiłków średnio dla 15 osób
dorosłych dziennie w okresie od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 r. z wyłączeniem dni
wolnych od pracy (soboty, niedziele, święta),
3) wydawanie gorących posiłków przygotowanych na miejscu lub dowożonych
zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi,
5) posiłek dwudaniowy dla dzieci do kwoty 7,00 złotych.
6) posiłek dwudaniowy dla osób dorosłych do kwoty 9,00 złotych
7) posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być
zróżnicowane, sporządzane z pełnowartościowych produktów i zapewniać nie mniej niż 1000
kcal w tym:

- białko stanowić ma – ok. 15 % posiłku,
- węglowodany stanowić mają – ok. 50-55% posiłku,
- tłuszcze stanowić mają – ok. 30-35% posiłku.
8) tygodniowy jadłospis powinien opierać się na wykorzystaniu sezonowości występowania
produktów, z wykorzystaniem mięsa wieprzowego, wołowego, kurczaka i ryb,
9) posiłki powinny być przygotowane z godnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej oraz
dobrej praktyki produkcyjnej.
10) posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone
zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być
wykonane ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności
do spożycia.
3. Warunki dodatkowe:
1) Wydawanie posiłków powinno odbywać się w higienicznych, spełniających warunki
sanitarno-epidemiologiczne pomieszczeniach stołówki szkolnej, przy wydawaniu posiłków
powinny być obecne co najmniej dwie osoby.
2) W trakcie wydawania posiłków wykonawca powinien posiadać do dyspozycji środki oraz
sprzęt sprzątający, w celu bieżącego utrzymania czystości.
3) Osoby pracujące przy realizacji zadania winny posiadać zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę oraz w chwili zatrudnienia posiadać status osoby bezrobotnej.
4) Posiłki powinny być wydawane w pomieszczeniach zamkniętych – jadalni, mogącej pełnić
funkcję świetlicy.
5) Wydawanie posiłków w godzinach:
- obiady od godz. 11.00 do 12.00
6) Personel świadczący usługi musi spełniać warunki stawiane przy prowadzeniu zbiorowego
żywienia.
7) Wywieszanie w widocznym miejscu aktualnego, tygodniowego jadłospisu.
8) Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciechowicach.
9) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.
10) Posiłki wydawane na podstawie wykazu osób uprawnionych potwierdzonego przez
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
11) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany ilości wydawanych posiłków w zależności
od potrzeb.
12) Kontrolę jakości wydawanych posiłków oraz ich zgodności z jadłospisem prowadzić
będzie w imieniu zleceniodawcy upoważniony pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciechowicach.
13) Pomieszczenia jako miejsce wydawania posiłków powinny być uprzątnięte codziennie
najpóźniej do godz. 14.00.
ROZDZIAŁ II
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH
NA REALIZACJĘ ZADANIA
§2
1. Zlecenie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w §1 nastąpi w formie
powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

2. Wójt Gminy Raciechowice przeznacza na realizację zadania publicznego, o którym
mowa w § 1 środki finansowe w kwocie 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy
złotych).
3. Organ ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty
przeznaczonej na powyższe zadanie.
4. Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana Podmiotowi na warunkach
określonych w umowie dotyczącej realizacji zadania gminy Raciechowice z zakresu
pomocy społecznej na w formie: „DOŻYWIANIA RODZIN Z DZIEĆMI I OSÓB
SAMOTNYCH” w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” od 1 lipca do 31 sierpnia2017
roku.
5. Wójt Gminy po dokonaniu wyboru oferty zawrze umowę z wybranym Podmiotem do
dnia 30 czerwca 2017 r.
6. Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania nastąpi na postawie
zawartej umowy .
ROZDZIAŁ III
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
§3
Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są:
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817
z późn. zm.).
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego,
3. Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego ,
4. Spółdzielnie socjalne,
5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr. 127 poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników, prowadzące działalność statutową w zakresie
pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz. 930.).
§4
Do konkursu mogą być składane oferty na zadanie, którego realizacja przewidziana jest
od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku.
§5
1. Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa.
2. Wzór umowy został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

ROZDZIAŁ IV
TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERTY
§6
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert
w zamkniętych,
nieprzezroczystych kopertach, opisanych nazwą zadania (w brzmieniu jak w § 1
niniejszego regulaminu), w terminie do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 na
Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, pok.
Nr. 4.
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2016 poz. 1300).
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w ust. 1
oraz oferty kompletne.
4. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub
przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być
niższa od określonej w ofercie.
§7
Przyznana dotacja nie może być wykorzystywana na inne cele, niż wymienione w §1.
ROZDZIAŁ V
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY
§8
1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Raciechowice.
2. Jedynym kryterium wyboru będzie najniższa cena jednostkowa posiłku.
3. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy
Raciechowice.
4. Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 29.06.2017 r.
5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
6. Dla decyzji w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu
odwołania.
ROZDZIAŁ VI
INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ RACIECHOWICE W ROKU
OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W LATACH POPRZEDNICH
ZADANIACH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI DOTACJI.

§9
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania tego samego rodzaju
wyniosła :
w roku 2017 – 76 233 zł.
w roku 2016 – 195 504 zł.
w roku 2015 – 204 680 zł.
w roku 2014 – 176 346 zł.
w roku 2013 – 165 400 zł.

ROZDZIAŁ VII
WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
§10
Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy zobowiązany jest do :
1. Zawarcia umowy na realizację zadania według wzoru zamieszczonego w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016. r.
(Dz. U. 2016 poz. 1300).
2. Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż
wnioskowana.
3. Prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków
finansowych otrzymanych na realizacje umowy.
4. Sporządzenia i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie
określonym w umowie
5. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej o którym mowa w ust. 1.
§11
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Wójt Gminy Raciechowice zalecając zadanie publiczne ma prawo dokonać
kontroli i oceny realizacji zadania obejmujące w szczególności:
1) stan realizacji zadania
2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania
3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania
4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach
umowy
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Wojciech Grela 12 372-52-16
Raciechowice, dnia 31.05.2017 r.

Wójt Gminy
Raciechowice
/-/ Marek Gabzdyl

