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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zespół ds. Rehabilitacji Społ
ecznej
Osób Niepełnosprawnych
62-510 Konin, Al, 1-go Maja 9
tel. 63 243-03-10

Dyrektor PCPR w Koninie z siedzibą w Konin, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin ogłasza otwarty
nabór ofert na realizację, w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku, z
możliwością przedłużenia tego okresu poprzez aneksowanie umowy, zadania należącego do
Powiatu konińskiego, realizowanego przez PCPR w Koninie z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych,

skierowany do fundacji oraz organizacji

pozarządowych w rozumienia art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

I. Zakres i finansowanie zadania

1. Zadanie obejmuje przejęcie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (zwanych
dalej wtz) w Ignacewie i Nieborzynie.
Podmiot przejmujący warsztaty zobowiązany zostanie miedzy innymi do
zapewnienia kontynuacji rehabilitacji dla 30 osób oraz zatrudnienia dotychczasowego
personelu wtz w Nieborzyn 40 A, 62-541 Budzisław Kościelny.
zapewnienia kontynuacji rehabilitacji dla 25 osób oraz zatrudnienia dotychczasowego
personelu wtz w Ignacewo 19, 62-561 Slesin.

2. Oferent, który zostanie wybrany do prowadzenia wtz zostanie także zobowiązany do
prowadzenia wtz w obiekcie dotychczas zajmowanym.
3. Planowana kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania od 01
lipca 2019r. wynosi:
dla wtz w Ignacowie łącznie 275325,00 zł, w tym kwota w wysokości 222450,00 zł ze
środków PFRON, zaś kwota 52875,00 z budżetu Powiatu konińskiego,
dla wtz w Nieborzynie łącznie 330390,00 zł, w tym kwota w wysokości 266940,00 zł ze
środków PFRON, zaś kwota 63450,00 z budżetu Powiatu konińskiego.

4 Wysokość dotacji na lata następne ustalana będzie na podstawie ilości miejsc
dotowanych oraz kwoty dofinansowania przekazanej na ten cel przez PFRON i
środków własnych Powiatu konińskiego ujętych w budżetach na realizację tego
zadania.
5 Zadania realizowane przez wtz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad
tworzenia, działania i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (Dz.. U. Nr 63,
poz.587)

II. Warunki, jakie musi spełniać podmiot, zamierzający prowadzić warsztaty terapii zajęciowej.

Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny :

Podać nazwę oraz określenie siedziby jednostki zamierzającej przejąć prowadzenie
warsztatu,
przedstawić koncepcję prowadzenia wtz ze szczególnym uwzględnieniem sposobu
realizacji celów działania wiz (aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych; stwarzanie osobom niepełnosprawnym
możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub
przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia),
przedstawić informację o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu tego typu
placówek lub innej działalności prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych, w
formie placówek wsparcia dziennego, w tym dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną (działalność na rzecz osób niepełnosprawnych powinna być prowadzona
przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia oferty)
nie posiadać wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, PCPR, a w ciągu 3 lat
poprzedzających złożenie oferty nie były stroną umowy zawartej z PFRON i/lub PCPR
rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie jednostki (oświadczenie jednostki),
przedłożyć aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający
osobowość prawną jednostki,
przedłożyć statut jednostki zamierzającej prowadzić warsztat,
przedłożyć sprawozdanie merytoryczne (sprawozdanie z działalności) za ostatni rok,
przedstawić zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem
egzekucyjnym i braku zadłużenia na rachunku.

III. Zasady składania ofert i ogłoszenia wyników naboru.

Ofertę na realizację zadania wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej
kopercie, w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania, w
nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2019 roku do godz. 15.30 (z adnotacją „oferta
na przejecie i prowadzenie wtz") w sekretariacie PCPR w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62510 Konin, lub przesłać pocztą na adres jak wyżej, z zachowaniem terminu
wskazanego powyżej. Nie decyduje data stempla pocztowego.
Ofertę należy składać wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w punkcie II oraz
dokumentami potwierdzającymi okoliczności o których mowa w tym punkcie.
Dopuszcza się złożenie ofert na prowadzenie dwóch wtz.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej PCPR w Koninie
(www.pcpr.konin.p1) niezwłocznie po wyborze oferty.
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyn.

IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Możliwość realizacji zadania przez oferenta.
Zgodność koncepcji z priorytetami zadania, w szczególności możliwość zapewnienia
uczestnikom wtz rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Posiadane doświadczenie w prowadzeniu tego typu placówek lub innej działalności
prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacji w sprawie ogłoszenia konkursu ofert udzielają: Elżbieta Sroczyńska (pok. 468), tel
63 243 03 06, Tomasz Kubalak (pok. 468), tel 63 243 03 10 — w godz. od 8.00 do 15.00 od
poniedziałku do piątku.
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