Otwarty Konkurs Ofert - na realizację zadań Programu „ Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych - edycja 2020 realizowanego przez Gminę Suchy Dąb.
Wójt Gminy Suchy Dąb serdecznie zaprasza
zainteresowane osoby do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie
z zapisami Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020
finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach
resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -oraz zgodnie
z Zarządzeniem nr OB.0050.300.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 16 maja 2014
Program będzie realizowany na terenie Gminy Suchy Dąb w celu zapewnienia m.in. wsparcia w
formie świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia ze
znacznym stopniem niepełnosprawności. Program zakłada możliwość zwiększenia liczby godzin oraz
dostępności do usług opiekuńczych, które będą świadczone w zakresie i formie dostosowanej do
indywidualnych potrzeb osoby objętej wsparciem.
Zgodnie z punktem V pkt 3. 3) Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja
2020 Gmina może otrzymać środki z Funduszu Solidarności na realizację usług opiekuńczych
i dokonać ich zakupu od podmiotów sektora prywatnego. Łączna kwota dofinansowania to
24.633,00zł.
Postępowanie dotyczące naboru.
Nabór zostanie prowadzony zgodnie z Zarządzeniem nr OB.0050.300.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 16 maja 2014, którego ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy
Suchy Dąb. Formularze Ofertowe należy składać w terminie do 7 dni od opublikowania
niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Gminy.
Podstawa prawna:
1. art. 7 ust. 5 oraz art 13 ust. 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu
Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z zm.);
2. V ppkt 3. 3) Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020
finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
3. Uchwała nr 0007.XVIII.147.2020 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie
realizacji Programu „Usługi Opiekuńcze Dla Osób Niepełnosprawnych” edycja 2020
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
4. Uchwała nr 0007.XVIII.148.2020 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania.
5. Zarządzenie Nr OB.0050.300.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie
zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szalunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro;

