APS.422.4.2019.SD.I.
Sztum, dnia 30 grudnia 2019 r.
DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZTUMIE INFORMUJE
o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Sztum
Do ogłoszonego w dniu 04 grudnia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w ramach zadań z pomocy społecznej złożone zostały w terminie 4 oferty, które zostały przyjęte do rozpatrzenia,
tj.:
Termin
Nazwa i siedziba
Rodzaj zleconego zadania publicznego
wykonania
Tytuł zadania
Wykonawcy
zamówienia
Stowarzyszenie
św. Faustyny
"FIDES"
ul. Rolnicza 1
82-200 Malbork

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej
w 2020 r.

Stowarzyszenie
Edukatorów i
Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy
Terapeutów
społecznej w 2020 r. – Zapewnienie schronienia
„Zaczarowani”
dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy
Ul. Koziorożca
Sztum
8/1
80-299 Gdańsk
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Sztum, w
miejscu ich zamieszkania, z wyłączeniem miejsc
pobytu w placówkach opiekuńczych, szpitalnych
Stowarzyszenie
i innych ośrodkach udzielających wsparcia
Pomocy Osobom
społecznego, we wszystkie dni tygodnia.
Przewlekle
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
Chorym "Dar
zaburzeniami psychicznymi to usługi
Serca"
dostosowane do szczególnych potrzeb
Ul. Reja 12
wynikających z rodzaju ich schorzenia lub
82-400 Sztum
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Zadanie podzielone jest na dwie części:
a) dla osób dorosłych;
b) dla dzieci.
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Przewlekle
Chorym "Dar
Serca"
Ul. Reja 12
82-400 Sztum

Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla
osób starszych (osoby, które ukończyły 60 lat) z
terenu Miasta i Gminy Sztum
- od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. w
ilości 10 osób starszych,
- od dnia 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r. w ilości
15 osób starszych

Od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Zadanie nr 3 – Zapewnienie
schronienia dla osób
bezdomnych z terenu miasta i
gminy Sztum a) bezdomnym
mężczyznom (5 osób)

Od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Zapewnienie schronienia dla
osób bezdomnych z terenu
Miasta i Gminy Sztum

Od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze darem serca dla
potrzebujących

Od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Dzienny Ośrodek Wsparcia
darem serca dla
potrzebujących

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową Protokołu z dnia 30 grudnia 2019 r. z przebiegu
otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadań, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie Zarządzeniem Nr 021.42.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań
publicznych w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie

i dofinansowanie ich realizacji dokonał wyboru ofert przedstawionych w poniższej tabeli.
Oferta złożona przez Stowarzyszenie św. Faustyny "FIDES", ul. Rolnicza 1, 82-200 Malbork, rodzaj

zadania: Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej w 2020 r., z powodu braków formalnych nie
została poddana ocenie merytorycznej i została odrzucona.
Nazwa i
siedziba
Wykonawcy

Rodzaj zleconego zadania
publicznego

Termin
wykonania
zamówienia

Tytuł zadania

Kwota
wnioskowanej
dotacji w zł

Stowarzyszenie
Realizacja zadania publicznego z
Edukatorów i
Zapewnienie
143.838,00 zł
zakresu pomocy społecznej w
Terapeutów
schronienia dla osób -w transzach w
2020 r. – Zapewnienie
Od 01.01.2020 r.
„Zaczarowani”
bezdomnych z
sposób
schronienia dla osób
do 31.12.2020 r.
Ul. Koziorożca
terenu Miasta i
określony w
bezdomnych z terenu Miasta i
8/1
Gminy Sztum
ogłoszeniu
Gminy Sztum
80-299 Gdańsk
Organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
z terenu Miasta i Gminy Sztum,
w miejscu ich zamieszkania,
z wyłączeniem miejsc pobytu
w placówkach opiekuńczych,
szpitalnych i innych ośrodkach
Stowarzyszenie
udzielających wsparcia
Pomocy
społecznego, we wszystkie dni
Osobom
tygodnia. Specjalistyczne usługi
Przewlekle
opiekuńcze dla osób z
Od 01.01.2020 r.
Chorym "Dar zaburzeniami psychicznymi to do 31.12.2020 r.
Serca"
usługi dostosowane do
Ul. Reja 12
szczególnych potrzeb
82-400 Sztum
wynikających z rodzaju ich
schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone
przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym.
Zadanie podzielone jest na dwie
części:
a) dla osób dorosłych;
b) dla dzieci.
Prowadzenie Dziennego
Ośrodka Wsparcia dla osób
Stowarzyszenie
starszych (osoby, które
Pomocy
ukończyły 60 lat) z terenu
Osobom
Miasta i Gminy Sztum
Przewlekle
- od dnia 01.01.2020 r. do dnia
Chorym "Dar
31.05.2020 r. w ilości 10 osób
Serca"
starszych,
Ul. Reja 12
- od dnia 01.06.2020 r. do
82-400 Sztum
31.12.2020 r. w ilości 15 osób
starszych

Od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Specjalistyczne
usługi opiekuńcze
darem serca dla
potrzebujących

Dzienny Ośrodek
Wsparcia darem
serca dla
potrzebujących

143.838,00 zł
-w transzach w
sposób
określony w
ogłoszeniu

87 000,00 zł
87 000,00 zł
- w transzach w
- w transzach w
sposób
sposób
określony w
określony w
ogłoszeniu
ogłoszeniu

131.875,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Z up.
mgr Małgorzata Kozłowska
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kwota
udzielonej
dotacji w zł

131.875,00 zł

