ZARZĄDZENIE NR 197/2020
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.
z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na realizację usług opiekuńczych
oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu zamieszkania osoby chorej, objętej pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej
w Książu Wlkp. w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.), art. 25 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020, poz. 1876) oraz art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), zarządzam,
co następuje:
§ 1. Ogłaszam postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne
usługi dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego
w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019,
poz. 1843 ze zm.), to jest:
1) organizowanie i świadczenie:
a) usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie gminy
Książ Wlkp.
b) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
w miejscu zamieszkania klienta na terenie gminy Książ Wlkp.
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zlecenie realizacji zadań wymienionych w § 1 nastąpi w formie powierzenia realizacji
zadań i przekazania dotacji na ich realizację.
§ 3.1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego, w składzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 3
do niniejszego zarządzania.
§ 4. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie umieszczone:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. pod adresem
http://www.ksiaz-wlkp.pl/bip/
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza i Komisji Konkursowej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Książa Wlkp.
/-/ Teofil Marciniak

