Załącznik do zarządzenia Nr 485/GKiOŚ/ 2016
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 7 lipca 2016
OGŁOSZENIE KONKURSOWE
Prezydent Miasta Słupska ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, obejmującego sterylizację samic psów na
terenie miasta Słupska.
I. RODZAJ ZADANIA
1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania.
2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt.
3. Zadanie sterylizacji psów na terenie miasta Słupska obejmować będzie wykonanie
minimum 80 zabiegów sterylizacji samic psów wraz z ewentualnym przeprowadzeniem
leczenia dotyczącego zabiegu sterylizacji/kastracji.
II. WYSOKOŚĆ
ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH
PRZEZNACZONYCH
NA
REALIZACJĘ TEGO ZADANIA
1. W budżecie Miasta Słupska planuje się przeznaczyć na wsparcie realizacji niniejszego
zadania dotację w wysokości 30.000,00 zł.
2. Wysokość dotacji może ulec zmniejszeniu z ważnych przyczyn, niemożliwych do
przewidzenia w dniu ogłaszania niniejszego konkursu. W takim przypadku rozważona
zostanie możliwość skrócenia terminu realizacji zadania.
3. Przewiduje się, iż dotacja zostanie wypłacona w terminie 30 dni od podpisania umowy
na realizację zadania.
III.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem
określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz załączników, o których mowa w pkt 2.
Wzór oferty realizacji zadania publicznego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego
obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem”
i podpisem osób uprawnionych
2) statut podmiotu / umowa spółki - tylko w przypadku - spółek akcyjnychi spółek z
o.o. oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr
226, poz. 1675, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie
mprzeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników

3) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji - w przypadku, gdy ofertę
podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem,
3. Oferta winna zostać podpisana przez osoby upoważnione lub pełnomocnika na
podstawie aktualnego pełnomocnictwa – zgodnie z zapisami statutowymi danej
organizacji pozarządowej.
4. Opis realizacji zadania powinien być spójny z kosztorysem.
5. Załączniki należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez osobę
upoważnioną.
6. Na etapie rozpatrywania oferty, oferent może zostać poproszony o przedłożenie
dodatkowych załączników.
7. Szczegółowe warunki przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania i tryb płatności
zostaną określone w umowie sporządzonej i zawartej zgodnie z warunkami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą występuje
oferent.
9. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty:
1) niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania
(zgodnie z opisem działań w ofercie realizacji zadania publicznego), w części
dotyczącej realizacji zadania,
2) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami
publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych
nakładów.
10.Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Prezydentem Miasta Słupska, a podmiotem którego oferta została wybrana.
11.Prezydent Miasta Słupska może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego
reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane
wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową
oferenta.
IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia 08.08.2016 do 31.12.2016 r., z
zastrzeżeniem ust. II pkt 2.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
i złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności:
1) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze
zm.),
2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr
116, poz. 753),
3) innymi aktami obowiązującego prawa regulującego tematykę ochrony zwierząt,
4) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885 ze zm.),
5) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135 ze zm.).
3. Wybrany oferent zobowiązany będzie do realizowania zadania wyłącznie na terenie
Miasta Słupska.
4. Zadanie może być realizowane przez podmioty spoza miasta Słupska.
5. W trakcie realizacji zadania winno być wykonanych minimum 80 zabiegów sterylizacji
samic psów. W przypadku wykonania mniejszej ilości zabiegów sterylizacji/kastracji

psów niż 80 oferent zobowiązany będzie do zwrotu części kwoty dotacji proporcjonalnie
do ilości nie wykonanych zabiegów tj.350 zł za każdy nie wykonany zabieg.
6. Organizacja/podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany będzie w szczególności do:
1) zlecania zakładom leczniczym dla zwierząt posiadających wpis do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonej przez Radę Kaszubsko - Pomorskiej
lzby Lekarsko – Weterynaryjnej w Gdańsku, wykonywania minimum 80 zabiegów
sterylizacji samic psów WYŁĄCZNIE na terenie miasta Słupska wraz
z przetrzymaniem po zabiegu i przeprowadzenie ewentualnego leczenia
2) prowadzenia działań edukacyjno - promocyjnych dotyczących realizacji zadania.
3) odławiania i transportowania psów do zakładu leczniczego wykonującego zabieg;
4) odbierania psów po wykonanym zabiegu z zakładu leczniczego dla zwierząt;
5) zapewnienia psom niezbędnej opieki po wykonaniu zabiegu (w tym również
podawanie niezbędnych leków),
6) terminowego regulowania należności zakładów leczniczych dla zwierząt za
wykonane zabiegi;
7) prowadzenia na bieżąco rejestru wykonanych zabiegów, zgodnie ze wzorem
będącym załącznikiem nr 6 do niniejszego ogłoszenia, na podstawie karty
sterylizacji psa (załącznik Nr 7 do ogłoszenia).
8) rozpowszechnienia w lokalnych mediach informacji o możliwości zgłaszania się
opiekunów samic psów na terenie miasta Słupska celem wykonania darmowych
zabiegów sterylizacji/kastracji, które będą wykonywane w miejscu i terminie
realizacji zadania;
9) informowania, że zadanie jest współfinansowane przez Miasto Słupsk. Informacja ta
winna się znaleźć na materiałach ogłoszeniowych, publikacjach itp.,
10) poddawania się bieżącej i okresowej kontroli i ocenie realizacji zadania,
11) składanie sprawozdania z realizacji zadania, zgodnie z postanowieniami
i w terminach określonymi w umowie.
Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
12) dostarczania na wezwanie Miasta Słupska oryginałów dokumentów (prawidłowo
opisanych faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji, celem kontroli
prawidłowości wydatkowania dotacji oraz finansowych środków własnych lub
pozyskanych z innych źródeł i przeznaczonych na realizację przedmiotowego
zadania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji związanej z realizacją
zadania.
7. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed
przekazaniem środków finansowych na konto organizacji
8. W ramach realizacji zadania finansowane będą koszty związane z:
1) usługą weterynaryjną (koszty zabiegów, leczenia),
2) transportem zwierząt,
3) usługą edukacyjną, akcją informacyjną
V. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za
pomocą
Generatora
„WITKAC”
udostępnionego
na
stronie
witkac.pl
w nieprzekraczalnym terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
do godziny 14:30 Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty
wydrukowaną z pliku PDF „OŚWIADCZENIA” podpisaną przez osoby upoważnione
do reprezentowania oferenta należy przesłać lub złożyć do sekretariatu Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 219) Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, w terminie 21 dni licząc od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia do godziny 14:30
Decyduje data wpływu do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Słupsku.

2. Oferty, które zostaną złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMINIE
DOKONANIA WYBORU OFERT
1. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta,
która zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod
względem formalnym, oceny merytorycznej projektu oraz przedłożenia wyników
konkursów Prezydentowi.
2. Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie w oparciu o niżej wymienione kryteria,
ustanowione w uchwale Nr XVIII/198/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada
2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi na rok 2016, tj.:
1) Opis i uzasadnienie potrzeb realizacji zadania i celów:
1. opis problemu/wyzwania, którego dotyczy projekt wraz z danymi
potwierdzającymi występowanie opisywanego problemu/wyzwania w mieście,
2. opis zmiany jaka nastąpi w wyniku realizacji zadania,
3. spójność celów z opisywanym problemem.
2) Adresaci zadania i sposób rekrutacji:
1. opis grupy docelowej (m. in. liczebność, wiek),
2. opis potrzeb grupy docelowej wynikający z występujących problemów/wyzwań,
3. sposób dotarcia do grupy – rekrutacja,
3) Opis realizacji zadania:
1. czytelność i dokładność opisu,
2. adekwatność dobranych działań do potrzeb odbiorców,
3. skala i zasięg proponowanych działań (np. ile godzin zajęć, dla ilu osób).
4) Zakładane rezultaty zadania:
1. produkty projektu (mierzalne wyniki realizowanych zadań),
2. efekty projektu (zmiany jakie nastąpią w postawie, działaniu, wiedzy odbiorców
itp.).
5) Budżet projektu:
1. klarowność rodzaju kosztów,
2. adekwatność wnioskowanej kwoty do zakresu zaplanowanych działań i liczby
beneficjentów,
3. spójność z opisem działań,
4. realność kosztów.
6) Planowany wkład własny:
1. finansowy (do 5% 1 punkt, powyżej 5% 2 punkty),
2. osobowy (do 10% 1 punkt, powyżej 10% 2 punkty).
7) Kwalifikacje i doświadczenie osób i organizacji do realizacji zadania:
1. opis kadry merytorycznej i administracyjnej,
2. realizowane projekty o podobnym charakterze,
3. zaplecze techniczne, zasoby rzeczowe.
8) Kryteria strategiczne:
1. innowacyjność projektu (innowacyjność w projekcie rozumiana jest jako nowe,
lepsze efektywniejsze sposoby w rozwiązywaniu problemów poprzez użycie
niestosowanych do tej pory form działania, metod pracy lub objęcie projektem
nie wspieranej do tej pory grupy odbiorców na danym obszarze),
2. spójność projektu z zapisami dokumentów strategicznych miasta, (Uchwały
Rady Miejskiej Nr XXII/256/16 dotycząca Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska)
3. zadanie realizowane w ramach oferty wspólnej,
4. oferentem jest lokalna organizacja pozarządowa (oferent w treści oferty

3.
4.
5.
6.
7.

powinien wskazać doświadczenie w realizacji działań statutowych na terenie
Słupska)
Komisja Konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Oferty, które spełnią warunki formalne oraz zostaną pozytywnie ocenione pod
względem merytorycznym, zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta Słupska celem
podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości udzielonego wsparcia.
Prezydent Miasta Słupska podejmie decyzję o wyborze oferenta, któremu udzieli
wsparcia finansowego na realizację zadania po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej. Od decyzji Prezydenta nie przysługuje tryb odwoławczy.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach portalu internetowego Miasta Słupska,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
Przekazanie środków na realizację zadania, nastąpi na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Prezydentem Miasta Słupska a podmiotem, którego oferta została wybrana
w wyniku postępowania konkursowego.

VII.
INFORMACJE O ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ W ROKU BIEŻĄCYM I W LATACH POPRZEDNICH ZADANIACH
PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI
KOSZTAMI
1. Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Słupska:
1) w roku 2014 na prowadzenie schroniska dla zwierząt przekazało w formie dotacji
środki w wysokości 550.000,00 zł,
2) w roku 2015 Miasto na prowadzenie schroniska dla zwierząt przekazało w formie
dotacji środki w wysokości 550.000,00 zł,
3) w roku 2016 Miasto na prowadzenie schroniska dla zwierząt przekazało w formie
dotacji środki w wysokości 550.000,00 zł;
4) W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. organizacja prowadząca Słupskie
Schronisko w ramach przeciwdziałania bezdomności wysterylizowała 100
bezdomnych psów i 8 kotów oraz 294 koty wolno żyjące.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

