
 
 

Zarządzenie nr 39/2021 

DYREKTORA 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 

z dnia 14 lipca 2021 r. 

 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  

w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny  

i Polityki Społecznej p.n. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021, 

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

 

Na podstawie: art. 15 ust 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038) 

 

 

- zarządzam - 

 

§ 1 

1. Zatwierdzić wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej p.n. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 

2021 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu, na podstawie 

udzielonego przez Prezydenta Miasta Zawiercie pełnomocnictwa. Wykaz ofert 

biorących udział w otwartym konkursie ofert wraz z ich oceną zawiera protokół  

z otwarcia ofert stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Powierzyć Spółdzielni Socjalnej „Piast” z siedzibą w Gliwicach ul. Jana Siemińskiego 

22 realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych  

w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej p.n. Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego, realizowanego na terenie Gminy Zawiercie . 

2. Przyznać dotację na realizację powyższego zadania publicznego w kwocie:                       

115 674,96 zł (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 

96/100). 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                    



Zawiercie, dnia 14 lipca 2021 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

z otwarcia złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2021 r.  

w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny 

 i Polityki Społecznej p.n: ''Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021'', 

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w formie powierzenia wykonania zadania 

publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji 

 

1. W dniu 13 lipca 2021 r. Dyrektor MOPS Zawiercie powołał komisję konkursową opiniującą 

złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

wspierania osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej p.n. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Zawierciu w następującym składzie: 

Przewodniczący komisji – Monika Wierzbicka – kierownik Działu Usług Opiekuńczych 
Sekretarz komisji – Magdalena Hadrych – kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego 
Członek komisji – Jolanta Głąb – kierownik Działu Kadr 
Członek komisji – Anna Szkulik – starszy specjalista Działu Księgowości 
 

2. W wyniku upublicznienia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w.wym zadania 

wpłynęły 2 oferty od następujących oferentów: 

Oferta Nr 1: 

Spółdzielnia Socjalna „JASNE, ŻE ZMIANA” z siedzibą w Częstochowie ul. Marysia 93 

Oferta Nr 2: 

Spółdzielnia Socjalna „PIAST” z siedzibą w Gliwicach ul. Siemińskiego 22 

 

3. Oferty zostały poddane analizie formalnej przez wszystkich członków komisji. Zgodnie z pkt. XI 

ust. 3 ogłoszenia weryfikacja formalna odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 

 

✓ oferent jest uprawniony do udziału w konkursie  

oferta nr 1 – spełnia, oferta nr 2 - spełnia 

✓ oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, 

oferta nr 1 – spełnia, oferta nr 2 - spełnia 

✓ wszystkie wymagane pola w formularzu zostały wypełnione, zgodnie z przypisami     

  oferta nr 1 – spełnia, oferta nr 2 - spełnia 

 



✓ oferta została podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań przez 

Oferenta 

oferta nr 1 – spełnia, oferta nr 2 - spełnia 

✓ złożono wymagane załączniki do oferty – jeśli dotyczy  

oferta nr 1 – spełnia, oferta nr 2 - spełnia 

✓ załączone do oferty kopie dokumentów zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem  

 oferta nr 1 – spełnia, oferta nr 2 - spełnia 

✓ Do oferty należy dołączyć wykaz kadry planowanej do realizacji zadania publicznego, z 

określeniem posiadanych kwalifikacji i doświadczenia 

oferta nr 1 – nie spełnia, oferta nr 2 - spełnia 

Oferta Nr 1 przedstawia ogólną informację dotyczącą dysponowaniem wykwalifikowaną kadrą wraz  

z doświadczeniem. Brak jest wykazu kadry planowanej do realizacji zadania publicznego, z określeniem 

posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. 

Oferta Nr 2 zawiera imienny wykaz osób, które będą stanowić kadrę do realizacji zadania publicznego 

wraz ze szczegółowym opisem posiadanych kwalifikacji i doświadczenia (w załączeniu CV osób 

świadczących usługę). 

Oferta Nr 1 nie spełnia wymogów formalnych i nie zostaje poddana ocenie merytorycznej.  

Oferta Nr 2 spełnia wymogi formalne i zostaje poddana analizie merytorycznej.  

4. Analiza oferty Nr 2 pod względem merytorycznym przez poszczególnych członków komisji wraz 

z uzyskaną ilością punktów: 

 

✓ Zawartość merytoryczna: 

maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta: 14 

średnia ilość punktów jaką otrzymała oferta:  13,5 

(suma wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji podzielona przez liczbę 

członków komisji) 

✓ Budżet: 

maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta: 4 

średnia ilość punktów jaką otrzymała oferta:  4 

(suma wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji podzielona przez liczbę 

członków komisji) 

✓ Potencjał organizacyjny: 

maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta: 6 

średnia ilość punktów jaką otrzymała oferta:  5,5 

(suma wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji podzielona przez liczbę 

członków komisji) 

✓ Dotychczasowa współpraca: 

maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta: 3 

średnia ilość punktów jaką otrzymała oferta:  0 

(suma wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji podzielona przez liczbę 

członków komisji) 



 

5. Zgodnie z pkt. XI ust. 6 minimalna liczba punktów wymagana do pozytywnej oceny 

merytorycznej wynosi 18. 

Rozpatrywana oferta Spółdzielni Socjalnej „Piast” z Gliwic uzyskała 23 pkt, spełniając 

wymagane kryterium. 

 

W dniu 14 lipca 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2021 Dyrektora MOPS Zawiercie z dnia 13 lipca 

2021 r. komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie ofertę na realizację zadania publicznego złożoną 

przez:  Spółdzielnię Socjalną „Piast” z siedzibą w Gliwicach ul. Siemińskiego 22.  

Oferta spełniła wymogi formalne oraz uzyskała minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie 

merytorycznej. 

 

Monika Wierzbicka …............................................... 

Imię i nazwisko członka komisji  Podpis członka komisji  

 

Magdalena Hadrych …............................................... 

Imię i nazwisko członka komisji  Podpis członka komisji  

 

Jolanta Głąb …............................................... 

Imię i nazwisko członka komisji  Podpis członka komisji  

 

Anna Szkulik …............................................... 

Imię i nazwisko członka komisji  Podpis członka komisji  
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