OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. T. Kościuszki 43
tel. 012-258-30-80, faks 012 – 258-30-81
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej:
„ Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi
na terenie gminy Krzeszowice”
- okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
1.Zaplanowana wysokość środków finansowych na realizację zadania na rok 2015: 350.592,00zł
( słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)
2. Warunki przyznawania dotacji na realizację zadania, termin i warunki realizacji zadania oraz tryb
i kryteria stosowane przy wyborze oferty określa: załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2014 Dyrektora
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach z dnia 25 listopada 2014r.
3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa dnia 22 grudnia 2014r o godz. 9.00. Oferty należy
składać na dzienniku podawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul.
Kościuszki 43, 32-065 Krzeszowice, w pokoju nr 6.
4. Otwarcie, ocena i wybór oferty nastąpi w dniu 23 grudnia 2014r o godz. 12.00 w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Kościuszki 43, 32-065 Krzeszowice, w pokoju
nr 5
5. W 2013r. zadanie pomocy społecznej wykonywała Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul.
Ossowskiego 5, 30-656 KRAKÓW, realizacja zadania w Woli Filipowskiej, ul. Ks. M. Mądrzyka 32
Koszt realizacji zadania: 352.721,06 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysięce siedemset
dwadzieścia jeden złotych 06/100)
Wysokość dotacji przekazanej przez Gminę Krzeszowice: 350.592,00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)
6. W 2014r. zadanie pomocy społecznej wykonuje Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul.
Ossowskiego 530-656 KRAKÓW, realizacja zadania: Wola Filipowska, ul. Ks.M. Mądrzyka 32
Wysokość dotacji przekazanej do 31.10.2014 r. przez Gminę Krzeszowice: 292 160,00zł (słownie:
dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
7. Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Krzeszowicach , przy ul. Kościuszki 43, 32-065 Krzeszowice, tel. 12 258-30-89
Podstawa prawna: art. 11 oraz art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz.U z 2014r poz. 1118 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2013 poz.182 z późniejszymi zmianami)

