Załącznik 1 do zarządzenie Nr 597/GKiOŚ/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 15 maja 2018 r.
OGŁOSZENIE KONKURSOWE
Prezydent miasta Słupska ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie zapewnienia w 2018 roku bezpłatnej pomocy lekarsko - weterynaryjnej dla dzikich
zwierząt 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 2018 r. poz. 450 ze zm.), których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt.
3. Zadanie zapewnienia w 2018 roku bezpłatnej pomocy lekarsko - weterynaryjnej dla dzikich
zwierząt na terenie Miasta Słupska obejmować będzie:
- udzielenie pomocy weterynaryjnej dla potrzebujących zwierząt dzikich (z wyłączeniem
zwierząt dzikich, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych) oraz ich rehabilitacja.
4. W ramach pomocy weterynaryjnej i rehabilitacji zwierząt wykonawca powierzonego
zadania zobowiązuje się do:
1) całodobowego przyjmowania i leczenia rannych zwierząt dzikich, które zostały odnalezione
w granicach administracyjnych Miasta Słupska (zadanie nie obejmuje leczenia i rehabilitacji
zwierząt, które zostały znalezione poza Słupskiem),
2) przeprowadzenia oceny stanu zdrowia zwierząt przez lekarza weterynarii po dostarczeniu
zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej,
3) zapewnienia niezbędnego personelu do bezpośredniej obsługi zwierząt przebywających
w lecznicy weterynaryjnej, a po godzinach pracy lecznicy lub po określeniu sposobu
leczenia zwierząt także w ośrodku rehabilitacyjnym,
4) rzetelnego

i

bieżącego

prowadzenia

dokumentacji

weterynaryjnej,

zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – każde zwierzę powinno mieć osobną kartę
leczenia, z której można odczytać jego historię leczenia,
5) usypiania w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ciężko poranionych

zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, w przypadku wystąpienia takiej
konieczności oraz prowadzenia w tym zakresie szczegółowej dokumentacji,
6) zapewnienia zwierzętom przebywającym w lecznicy weterynaryjnej lub w ośrodku
rehabilitacyjnym całodobowej opieki weterynaryjnej, tj. leczenae chorych zwierząt
rokujących nadzieję na wyzdrowienie,
7) sprawowania

humanitarnej

opieki

nad

zwierzętami

przebywającymi

w

lecznicy

weterynaryjnej lub ośrodku rehabilitacyjnym, polegającej na zapewnieniu właściwych dla
danego gatunku zwierząt warunków bytowania i żywienia, w tym między innymi:
a) odpowiedniego pożywienia,
b) stałego dostępu do świeżej i zdatnej do picia wody,
c) pomieszczeń, kojców i wybiegów chroniących przed przegrzaniem i wyziębieniem,
d) suchych i czystych legowisk,
e) oddzielnego utrzymywania zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę,
f) oddzielnego utrzymania zwierząt, które w środowisku naturalnym

są swoimi

przeciwnikami,
g) pomieszczeń, kojców lub wybiegów, które umożliwiałyby wydostanie się zwierząt,
8) sprawowania opieki nad zwierzęciem w taki sposób, aby nie zagrażały dla zdrowia lub życia
ludzi i innych zwierząt,
9) prowadzenia ewidencji przyjmowanych w ramach zadania zwierząt – według wzoru
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
10)

natychmiastowego

powiadamiania

Powiatowego

Inspektoratu

Weterynarii

w przypadkach podejrzenia zwierzęcia o chorobę zakaźną/odzwierzęcą oraz do
przewiezienia zwierzęcia we wskazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsce,
11) składania miesięcznych raportów z realizacji zadania – kserokopia rejestru, wykonana
zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia, potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę wraz z kompletem kserokopii faktur
potwierdzających zakupione w danym miesiącu usługi i materiały (faktury winny być
również potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),
12) prowadzenia dokumentacji, w zakresie potwierdzenia miejsca znalezienia zwierzęcia;
każdy kto dostarczy zwierzę do lecznicy weterynaryjnej lub po godzinach pracy lecznicy do
ośrodka rehabilitacyjnego winie uzupełnić oświadczenie – załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia; wykonawca zadania powinien posiadać czytelnie i poprawnie wypełnione
oświadczenia wszystkich osób, które dane zwierzę znalazły i przekazywać oświadczenia
wraz z raportem miesięcznym,
13) wypuszczenia zwierzęcia na wolność do jego środowiska naturalnego po wyzdrowieniu

zwierzęcia, a jeśli miejsce wcześniejszego bytowania zwierzęcia nie jest znane
wypuszczenie go na obszar, w którym dany gatunek występuje,
14) właściwej obsługi oraz użytkowania inkubatora dla małych zwierząt, który na czas
realizacji zadania zostanie Wykonawcy użyczony na podstawie odrębnej umowy; po okresie
trwania zadania zwrócenia dla Zleceniodawcy sprawnego inkubatora wraz z załączonym do
niego opakowaniem i instrukcją,
15) przekazywania przedsiębiorcy odpadów i innych nieczystości zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie,
16) przekazywania przedsiębiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie zwłok zwierzęcych oraz
odpadów medycznych i weterynaryjnych powstających na terenie m. in. ośrodka
rehabilitacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. W ramach pomocy weterynaryjnej i rehabilitacji zwierząt finansowane będą koszty
związane z jego realizacją, które obejmują:
- koszty opieki nad zwierzętami w ośrodku rehablitacyjnym,
- opiekę weterynaryjną, leki i materiały medyczne,
- pożywienie dla zwierząt do momentu ich powrotu do środowiska naturalnego,
- materiałów niezbędnych do właściwego bytowania zwierząt np. ściółka.
6. Miasto Słupsk nie pokrywa ww. kosztów związanych z leczeniem oraz rehabilitacją
zwierząt po zakończeniu terminu realizacji zadania tj. po 31 grudnia 2018 roku; zwierzęta
które pozostały u wykonawcy, a były zakwalifikowane do leczenia i rehabilitacji w ramach
zadania po 31 grudnia 2018 roku pozostają pod opieką wykonawcy i to on ponosi wszystkie
koszty związane z ich utrzymaniem i leczeniem oraz rehabilitacją.
7. W przypadku, gdy Wykonawca wydatkuje kwotę przeznaczoną na realizację zadania, tj.
36.200,00 złotych (zgodnie z jej przeznaczenie), zadanie uznaje się za zakończone, a Miasto
Słupsk na ten cel nie przeznacza dodatkowych środków w ramach niniejszego zadania.
8. W przypadku dłuższego pobytu zwierzęcia w lecznicy weterynaryjnej/ośrodku
rehabilitacji (dłużej niż 5 dni od momentu dostarczenia do ośrodka/lecznicy weterynaryjnej)
lekarz weterynarii wystawia oświadczenie, w którym wskazuje powód przebywania
zwierzęcia w obrębie ww. placówek.
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ
TEGO ZADANIA.
1. W budżecie Miasta Słupska planuje się przeznaczyć na realizację niniejszego zadania
dotację w wysokości 36.200,00 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 PRZYZNANIA DOTACJI.
1. Oferty realizacji zadania publicznego, mogą składać organizacje pozarządowe oraz
podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które w ramach swoich zadań statusowych prowadzą działania
w zakresu ochrony zwierząt, w tym także w zakresie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) oraz
załączników, o których mowa w punkcie 3.
3. 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 lub umowa spółki - tylko w przypadku - spółek akcyjnych i spółek z o.o.
oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy
o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz U. z 2017 r. poz.1463, z późn. zm.), które nie
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych,
3)

pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały
osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z zapisami określonymi w statucie lub
innym akcie prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania
podmiotu.

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 ofert, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych
załączników.

7. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznanie dotacji w wysokości, o którą występuje oferent.
8. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.
9. Oceny formalnej i merytorycznej oferty realizacji zadania publicznego dokonuje Komisja
Konkursowa, poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej – załącznik nr 4 do niniejszego
zarządzenia oraz Karty Oceny Merytorycznej – załącznik nr 5 do niniejszego
zarządzenia.
10. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub kilku organizacji pozarządowych
działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dokładnie określać podział obowiązków
pomiędzy poszczególnymi organizacjami.
11. Środki finansowe przyznane w ramach dotacji na realizację zadania nie mogą być
przeznaczone na:
1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
2) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
3) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
4) działalność polityczną lub religijną,
5) zapewnianie opieki i leczenie zwierząt przyjmowanych do lecznicy lub ośrodka
rehabilitacyjnego, lecz nie pochodzących z terenu miasta Słupska,
6) prowadzenie działalności gospodarczej i politycznej,
7) realizację zadań już zleconych przez Prezydenta Miasta Słupska
12. 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.
13. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Prezydentem Miasta Słupska, a podmiotem którego oferta została wybrana, wzór
umowy – załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
14. 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, np.:
a) Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub

sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez Urząd Miejski w Słupsku,
b) została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej
w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
c) toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować
zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta.
IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zadanie winno być wykonane w terminie do 31 grudnia 2018 roku.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
i złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności:
- ustawą z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze
zm.),
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze
zm.),
- innymi aktami obowiązującego prawa regulującego tematykę ochrony zwierząt,
- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922 ze zm.)
3. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany będzie do:
1) realizowania zadania w lecznicy weterynaryjnej, która wpisana jest do rejestru zakładów

leczniczych dla zwierząt prowadzonego przez właściwą Izbę Lekarsko – Weterynaryjną,
a lekarz weterynarii powinien posiadać prawo do wykonywania zawodu; rehabilitacja
zwierząt powinna się odbywać w ośrodku rehabilitacyjny, który ma
2)

utworzenia i prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na
realizację zadania,

3)

informowania, że zadanie jest współfinansowane przez Miasto Słupsk, informacja ta winna
się znaleźć na materiałach ogłoszeniowych, publikacjach itp.,

4) poddawania się bieżącej i okresowej kontroli i ocenie realizacji zadania,
5) składania sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z postanowieniami i w terminach

określonymi w umowie oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania zgodnie
z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300),
6) 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.

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.
UWAGA!!! Do wniosku złożonego w wersji elektronicznej za pomocą Generatora WITKAC należy
załączyć w wersji papierowej wydrukowane z z pliku PDF „OŚWIADCZENIA”. Wydruk winien
być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i przesłany lub złożony w
kopercie opatrzoną nazwą oferenta z adnotacją „Konkurs ofert 2018 – zwierzęta dzikie” do
sekretariatu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 219) Urzędu
Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, również w terminie 21 dni licząc od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia. 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 XLV/616/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2017
roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi na 2018 rok, tj.
1) Ocena pomysłu oraz jego spójności z politykami miasta (Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2017-2022),
2) Opis i uzasadnienie potrzeb oraz grupy odbiorców zadania:

a) sposób zidentyfikowania i opisu wraz z danymi potwierdzającymi występowanie
problemu
b) sposób zidentyfikowana i scharakteryzowania grupy docelowej (liczebność, dane
statystyczne)
c) sposób dotarcia do grupy i rekrutacji do udziału w projekcie,
3) Cele zadania:
a) opis celu/celi projektu,
4) Rezultaty zadania:
a) opis rezultatów - wymierność i możliwość osiągnięcia,
b) trwałość rezultatów,
5) Opis realizacji zadań:
a) opis działań wraz z liczbową skalą realizacji zadań,
b) przydatność dla beneficjentów,
6) Budżet projektu:
a) szczegółowość i klarowność opisu budżetu,
b) spójność z opisem działań kosztów ujętych w budżecie i ich niezbędność w realizacji
projektu,
c) adekwatność i realność stawek jednostkowych w stosunku do zakresu i skali
planowanych działań,
7) Wkład Własny:
a) zaangażowanie wolontariuszy i/lub zasoby rzeczowe w realizację zadania (do 10% łącznie wkład osobowy i rzeczy 1 punkt, powyżej 10% 2 punkty),
b) racjonalność wyceny wkładu osobowego i rzeczowego w stosunku do skali
realizowanego zadania,
c) wysokość wkładu własnego finansowego organizacji w realizację zadania (do 5%
1 punkt, powyżej 5% 2 punkty),
8) Kwalifikacje, doświadczenie osób i organizacji w realizacji podobnych zadań:
a) opis i adekwatność kwalifikacji i doświadczenia kluczowych osób w projekcie do zakresu
i skali projektu,
b) doświadczenie w realizacji podobnych projektów (merytoryczne i co do skali
przedsięwzięcia),
9) Kryteria strategiczne:
a) innowacyjność zadania,
b) stopień realizacji działań priorytetowych określonych w ogłoszeniu konkursowym,
c) realizacja oferty wspólnej,

d) organizacja pozarządowa prowadząca działania na rzecz miasta Słupska.
3. Komisja Konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dot. treści
złożonych ofert.
3.

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.

4. Prezydent Miasta Słupska podejmie decyzję o wyborze oferenta, któremu udzieli wsparcia
finansowego i rzeczowego na realizację zadania po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej. Od decyzji Prezydenta nie przysługuje tryb odwoławczy.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
na stronach portalu internetowego Miasta Słupska, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.
6. Przekazanie środków na realizację zadania, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Prezydentem Miasta Słupsk, a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku
postępowania konkursowego.
7.

Prezydent Miasta Słupska unieważnia niniejszy konkurs, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty,
- żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym,

8. Informacja o unieważnieniu przedmiotowego konkursu Prezydent podaje do publicznej
wiadomości.
VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA TEGO
SAMEGO RODZAJU I ZAWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI.
Na

zapewnienie

porządku

publicznego

i

bezpieczeństwa

mieszkańców

Słupska

w związku z zagrożeniem jakie powodują zwierzęta dzikie wkraczające w granice administracyjne
aglomeracji Miasto Słupsk wydatkowało w:
- 2016 roku kwotę 3.444,0 złotych – na odłów redukcyjny dzików,
- 2017 roku kwotę 478, 0 złotych na zakup odstraszacza na dziki.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

