
 
 

 

OGŁOSZENIE 
OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

 
 

Zarząd Powiatu Leżajskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2021 r. 
zadania publicznego z zakresu działalności Powiatu Leżajskiego na rzecz osób 
niepełnosprawnych pn. „Bieżący remont i modernizacja zapobiegająca dalszej degradacji 
budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk 
oraz zakup wyposażenia do pracowni przygotowania zawodowego. Wymiana zużytych mebli”. 
 
I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU 
 

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w oparciu o: 
 

1. Art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), 
 

2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 
 

3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2057), 
 

4. Uchwałę Nr XXXI/181/2020 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 listopada 2020 r.  
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy powiatu leżajskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2021. 
 
II. CELE I PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ REZULTATY REALIZACJI ZADANIA 
 
Cele konkursu 
 

1. Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadania publicznego 
realizowanego na terenie Powiatu Leżajskiego, w zakresie: 
 

1)  działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
 

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

Cele konkursu są zgodne z celami strategicznymi programu współpracy powiatu leżajskiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021. 
Realizacji celu strategicznego odnoszącego się do wspierania i inicjowania działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych służyć będą działania mające na celu poprawę warunków 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Leżajsku. 
 

Załącznik do uchwały Nr 20/58/2021
Zarządu Powiatu Leżajskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 63 poz. 587 z późn. zm.). Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i 
finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy 
możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania 
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudniania. Realizacja przez Warsztat powyższego 
celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania: 

1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej; 
2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności 

zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie 
pracy. 

 

Wspieranie osób niepełnosprawnych/działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest zgodne  
z programem współpracy powiatu leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, a także z: 
 

1) „Strategią rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Leżajskim na lata 2021-
2030”. Wśród celów i zadań wymienionych w Strategii jest m.in. wspieranie osób 
niepełnosprawnych oraz instytucji społeczeństwa obywatelskiego, m.in. poprzez 
aktywne współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, koordynacja i wspieranie ich 
działań; 

2) „Powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 
rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania 
praw osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021”. Wśród celów i zadań 
wymienionych w Programie jest m.in. zwiększanie możliwości i różnorodności form 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych, a także współpraca pomiędzy instytucjami, placówkami  
i organizacjami realizującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 

 

Przedmiot konkursu 
 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie finansowe Powiatu Leżajskiego realizacji projektu  
pn. „Bieżący remont i modernizacja zapobiegająca dalszej degradacji budynku Warsztatu 
Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk oraz zakup 
wyposażenia do pracowni przygotowania zawodowego. Wymiana zużytych mebli”. 
 
Rezultaty realizacji zadania: 
 

Realizacja zadania przyczyni się do: 
1) aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; 
2) zapobieżenia wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych; 
3) zwiększeniu zdolności osób niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania; 
4) zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych oraz lepszego radzenia sobie  

z problemami związanymi z codziennym funkcjonowaniem. 
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Termin i miejsce realizacji zadania publicznego 
  
1. Zadanie będzie realizowane w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżajsku,  
ul. Jarosławska 4, 37-300 Leżajsk.  
 

2. Zadanie winno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 
2021 r. 
 

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z 
obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 
 
Przewidywane koszty realizacji zadania publicznego 
 

Wysokość środków przeznaczonych w roku 2021 na realizację zadania wynosi: 23 554,33 zł.  
 
III. ADRESACI KONKURSU 
 

1. Konkurs adresowany jest do: 
 

1) organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  
z późn. zm.); 
 

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających 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 prowadzenia działalności 
pożytku publicznego; 

 

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego; 
 

4) spółdzielni socjalnych; 
 

5) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych 
będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy  
i pracowników. 

 

2. Uprawnione podmioty muszą prowadzić działalność statutową na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
 

3. Dofinansowanie nie może być przyznane podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 4 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), tj.: 

a) partiom politycznym; 
b) europejskim partiom politycznym; 
c) związkom zawodowymi i organizacjom pracodawców; 
d) samorządom zawodowym 
e) fundacjom utworzonym przez partie polityczne; 
f) europejskim fundacjom politycznym. 
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IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem oferty 
realizacji zadania publicznego określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w formie 
papierowej. 
 

2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 r. 
 
3. Oferty należy składać w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na 
wsparcie realizacji w 2021 r. zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych”.  
W przypadku niespełnienia tego warunku, oferta zostanie uznana jako złożone niezgodnie  
z ogłoszeniem konkursowym i nie będzie podlegać ocenie. 
 

4. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Leżajsku. 
 

Adresy dla przedkładających oferty: 
 

Listownie: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku 
ul. M.C.Skłodowskiej 8 
37-300 Leżajsk 
 

Osobiście: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku 
ul. M.C.Skłodowskiej 8 
37-300 Leżajsk 
Pokój nr 2A (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. 
 

5. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. 
 

6. Podmiot ubiegający się o wsparcie może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Złożenie przez 
oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie 
rozpatrywana. 
 

7. Oferta musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym wzorem, stanowiącym załącznik do 
niniejszego ogłoszenia. Wzór oferty jest dostępny na www.bip.starostwo.lezajsk.pl  
w zakładce Organizacje pozarządowe – otwarte konkursy ofert. 
8. Oferty, które nie zostały podpisane, zostały złożone niezgodnie z ogłoszeniem, są 
nieprawidłowo wypełnione, niekompletne lub nieczytelne, a także zostały złożone w innym 
języku niż język polski lub są niezgodne z obowiązującym wzorem, zostaną odrzucone  
z przyczyn formalnych. Oferta złożona po terminie (decyduje data wpływu oferty) oraz bez 
wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. 
 

9. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób 
reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne 
podpisy oraz pieczątka nagłówkowa podmiotu. Oferta powinna być podpisana w sposób 
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umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką 
imienną). 
 

10. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty ani jej korekty, która została złożona  
w stanie niekompletnym. 
 

11. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość 
środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn 
formalnych. 
 
V. TERMIN I MIEJSCE REAZALIZACJI ZADANIA 
 
1. Zadanie winno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 
roku. 
 

2. Zadanie będzie realizowane w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżajsku,  
ul. Jarosławska 4. 
 

3. Oferent przyjmujący do realizacji zadanie zobowiązuje się do jego wykonania  
w zakresie opisanym w ofercie, z największą starannością w trybie i na zasadach określonych 
w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami. 
 

4. Zarząd Powiatu Leżajskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie 
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres 
realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego 
reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej 
okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 
 

5. Sposób oraz warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania zadania określi umowa 
zawarta z Powiatem Leżajskim o wsparcie realizacji zadania publicznego, o której mowa  
w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 
 

6. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy  
o realizację zadania publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Wzór umowy 
stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 
 
8. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki: 

a) bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego; 
b) racjonalne i efektywne; 
c) faktycznie poniesione w okresie, o którym mowa w rozdz. V ust. 1; 
d) udokumentowane dowodami księgowymi; 
e) dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgowa. 

 

9. Podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego 
według wzoru określonego Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
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dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 
 
VI. TRYB I KRYTERIA WRAZ Z PUNKTACJĄ STOSOWANĄ PRZY WYBORZE OFERT ORAZ 
TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY 
 

1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej dokonanej przez pracownika merytorycznego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, w oparciu o wymagania wskazane  
w niniejszym ogłoszeniu. 
 

2. Złożone oferty pod względem merytorycznym ocenia Komisja Konkursowa, powołana przez 
Zarząd Powiatu Leżajskiego. 
 

3. Komisja oceny merytorycznej ocenia jedynie oferty spełniające wymogi formalne. 
 

4. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne: 
 

Lp. Kryteria Liczba 
punktów 

1. Zaproponowana przez podmiot wielkość wsparcia na realizację zadania 0-5 

2. Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta:t 
 

- brak doświadczenia w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 
lub działa krócej niż 1 rok 
 

- oferent doświadczony w realizacji zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 
 

0 
 

2 

3.  Rzetelność budżetu zadania, w tym realność przedstawionej kalkulacji 
kosztów realizacji zadania 

 
0-3 

4. Wysokość finansowego wkładu własnego/środków pozyskanych z innych 
źródeł na realizację zadania, w stosunku do całkowitej wartości zadania: 
 

- poniżej 20% kosztów całkowitych zadania 
 

- od 20% do 50% kosztów całkowitych zadania 
 

- powyżej 50% kosztów całkowitych zadania 

 
 

2 
3 
4 

5. Współpraca z Powiatem Leżajskim w zakresie rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych: 
 

- podmiot korzystał z dofinansowania i rozliczył się nieterminowo bądź były 
zastrzeżenia do rozliczenia dofinansowania 
 

- brak dotychczasowej współpracy 
 

- podmiot korzystał z dofinansowania i rozliczył się terminowo i bez 
zastrzeżeń do realizacji zadania 

 
 
 

-3 
0 

 
3 

6. Uwzględnienie działań promocyjnych w planowanym zadaniu 0-3 

Maksymalna liczba punktów 20 

 
5. Do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu Leżajskiego przedstawiona zostaje oferta, która 
uzyska co najmniej 10 punktów z 20 możliwych do otrzymania (średnia arytmetyczna punktów 
otrzymanych od poszczególnych członków Komisji Konkursowej). 
 

6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Leżajskiego w formie uchwały, po 
zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie stosuje się 
do niej trybu odwoławczego. 
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7. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 r. 
 

8. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu, w 
Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Leżajsku, 
niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu Leżajskiego uchwały w sprawie przyznania 
dotacji na realizację zadania konkursowego. 
 

9. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony 
telefonicznie, e-mailem lub pisemnie. 
 

10. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli: 
a) nie złożono żadnej oferty, 
b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 
 

11. Informacji o konkursie udziela: Pani Lidia Franus-Pluszkiewicz, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Leżajsku, tel. 17 242 82 58 wew. 19. 
 
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
 
W roku ogłoszenia konkursu ofert oraz w roku poprzednim Powiat Leżajski nie realizował 
zadań publicznych tego samego rodzaju. 
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