Załącznik nr 1
do Zarządzenia 1254/DKS/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 11 grudnia 2018 r.
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
ogłasza otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723,
poz. 1365) na wspieranie wykonania w latach 2019-2022 r. zadań publicznych w zakresie
wspierania upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na zadanie: Prowadzenie Centrum
Informacji Turystycznej w Słupsku.
Podstawa prawna konkursu
1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650,
poz. 723, poz. 1365);
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300);
3. Uchwała Nr XLV/616/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.;
4. Uchwała XVIII/199/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2015 w sprawie przyjęcia
Wieloletniego programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 –
2020.
I. Rodzaj zadania – nazwa konkursu
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej

w Słupsku od 01 stycznia 2019 r. do

31 sierpnia 2022 r.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadnia
Wysokość środków publicznych na realizację zadań w ramach niniejszego konkursu z zakresu
turystyki i krajoznawstwa dotyczącego Prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w
latach2019-2022 wynosi 770.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Środki wypłacone zostaną w czterech transzach:
w 2019 roku – 210.000,00 zł,
w 2020 roku – 210.000,00 zł,
w 2021 roku – 210.000,00 zł,
w 2022 roku – 140.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania 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 statutowych prowadzą działania określone 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 ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
3. Dla ofert wybranych w postępowaniu konkursowym do realizacji, przed podpisaniem umowy
należy przedłożyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku)
lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
potwierdzony „za zgodność z oryginałem” i podpisem osób uprawnionych.
2) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy
oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby
inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem,
4) na etapie rozpatrywania ofert, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych
załączników.
4. Oferty

niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone

z przyczyn formalnych.
5. Oceny formalnej i merytorycznej oferty realizacji zadania publicznego dokonuje Komisja
Konkursowa, poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej oraz Karty Oceny Merytorycznej
stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.
6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu

rzeczowego zadania lub

wycofać swoją ofertę.
7. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybranych kilka ofert realizacji tego samego
zadania.
8. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub kilku organizacji pozarządowych
działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dokładnie określać podział obowiązków pomiędzy
poszczególnym organizacjami.
9.Środki pochodzące z dotacji nie mogą być udzielane na:
a. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

b. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
c. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
d. działalność polityczną lub religijną,
e. pokrycie kosztów dowozu zawodników na treningi,
f. pokrycie kosztów rozpraw i postępowań sądowych oraz administracyjnych.
10. 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.
11. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Prezydentem Miasta Słupska a podmiotem, którego oferta została wybrana.
12. 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 od 01 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
2. w ramach zleconego zadania będą realizowane następujące zadania:
a) Prowadzenie głównego punktu Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Starzyńskiego 8, ze
zwiększoną aktywnością w okresie sezonu turystycznego według poniższego harmonogramu:
• w sezonie letnim (15.06. – 15.09. w każdym z trzech lat realizacji zadania w godz. 9:00 do 18:00
od poniedziałku do piątku, w soboty i niedziele w godz. 10:00 do 15:00),
• poza sezonem (04.01 – 14.06., 16.09 – 31.12. w każdym z trzech lat realizacji zadania od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, przy czym dostępność CIT ustala się w godz. od
09:00 do 16:00; w soboty w godz. 10:00 do 15:00).
b) Prowadzenie II punktu Informacji Turystycznej w „Słupskim Tramwaju” zlokalizowanym przy
ul. Nowobramskiej,
• informacja w tramwaju prowadzona będzie w sezonie letnim (15.06. – 31.08. w każdym z trzech
lat realizacji zadania w godz. 10:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, w soboty i niedziele
w godz. 10:00 do 15:00),
c) Zleceniobiorca zapewni obsługę turystów przez minimum 2 osoby w głównym punkcie Centrum
Informacji Turystycznej, przypadku informacji w „Słupskim Tramwaju” zleceniobiorca zapewni
obsługę turystów przez przynajmniej 1 osobę w czasie jego funkcjonowania.

d) Realizacja odpłatnych wycieczek po mieście Słupsku oraz po wieży ratuszowej
z przewodnikiem. Zleceniobiorca w ofercie przedstawi propozycje realizacji takiej usługi. Dochody
z tytułu tej usługi będą dochodami Zleceniobiorcy.
e) Organizacja nieodpłatnego oprowadzania po mieście dla turystów i mieszkańców cyklicznie
przynajmniej raz w tygodniu w okresie sezonu letniego (od 15.06 do 15.09 w każdym trzech lat
realizacji zadania). Zleceniobiorca w ofercie przedstawi propozycje realizacji takiej usługi.
f) Gromadzenie i aktualizowanie baz informacyjnych dotyczących infrastruktury turystycznej oraz
wszechstronnej informacji o atrakcjach turystycznych miasta Słupska i regionu.
g) Odnowienie istniejących lub wykonanie nowych tablic informacyjnych znajdujących się przy
zabytkach na terenie Miasta Słupska. Zleceniobiorca w ofercie przedstawi propozycję realizacji
tego zadania.
h) Wykonanie w okresie trwania umowy przynajmniej jednej aplikacji na urządzenia mobilne
będącej przewodnikiem po atrakcjach, miejscach historycznych oraz zabytkach na terenie miasta
Słupska. Zleceniobiorca w ofercie przedstawi propozycję realizacji tego zadania.
g) Kompleksowa obsługa turystów krajowych i zagranicznych w co najmniej dwóch językach angielskim i niemieckim.
h) Dystrybucja gadżetów dotyczących miasta Słupska i regionu. Oferent ma prawo do czerpania
przychodów ze sprzedaży gadżetów miasta Słupska i regionu. W ramach realizacji tego działania
ustala się, że Oferentowi będą przekazywane bezpłatnie projekty gadżetów lub wzory gadżetów, na
podstawie których Oferent zamówi we własnym zakresie gadżety wg własnego wyboru kierując się
prognozowanym przez siebie zapotrzebowaniem.
i) Kolportaż wydawnictw i publikacji dotyczących miasta Słupska i regionu. W ramach realizacji
tego działania ustala się, że Oferent otrzyma od Zleceniodawcy bezpłatne wydawnictwa
i publikacje, które będzie nieodpłatnie dystrybuował wśród turystów. Zakłada się również, że
Zleceniodawca może przekazać Oferentowi wydawnictwa i materiały do sprzedaży. Oferent ma
także prawo do czerpania przychodów ze sprzedaży wydawnictw i publikacji dotyczących miasta
Słupska i regionu pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
j) Oferent zobowiązuje się do sprzedaży biletów MZK, na imprezy kulturalne, sportowe lub inne od
organizatorów zewnętrznych. Oferent ma prawo do czerpania przychodów ze sprzedaży w/w
biletów.
k) Prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu statystyk (miesięcznych) dotyczących liczby
turystów odwiedzających CIT i raportów z potrzeb turystów 2 razy w roku (za I oraz II półrocze).
l) Aktualizowanie zakładki poświęconej turystyce na stronie internetowej miasta www.slupsk.pl
i kalendarza imprez na stronie internetowej miasta.

m) Nawiązanie i prowadzenie współpracy z sąsiednimi centrami informacji turystycznej,
szczególności z miejscowości nadmorskich (Ustki, Darłowa, Jarosławca, Rowów) oraz miast
(Lęborka, Bytowa) w celu zwiększenia promocji miasta Słupska, lepszego wykorzystania jej
potencjału, zachęcenia turystów odwiedzających inne miejscowości do przyjazdu do Słupska.
n) Wykorzystanie mediów społecznościowych do przekazywania informacji o Słupsku i regionie,
prowadzenie profilu Centrum Informacji Turystycznej na Facebooku w tym przekazywanie
informacji na stronę Facebook miasta Słupsk.
o) Obsługa systemu elektronicznej informacji turystycznej ISIT.
p) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, grupami działania, samorządami i innymi
podmiotami w zakresie turystyki itp.
q) Opieka i nadzór nad gablotami informacyjnymi na terenie miasta Słupska – umieszczanie
w gablotach informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych odbywających się
w mieście.
r) Współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie prowadzenia akcji
promocyjnych poprzez np. kolportaż ulotek promocyjnych w punkcie CIT związanych
bezpośrednio z zadaniami prowadzonymi przez te wydziały.
s) Stała współpraca z Urzędem Miasta w Słupsku w zakresie monitorowania działań zmierzających
do poprawienia działalności Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku.
3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą
umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Ramowy wzór umowy realizacji zadania
publicznego, stanowi załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadnia (Dz.U. z 2016 r. poz.
1300).
4. Oferent realizujący zadanie publicznie, zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji
zadania, zgodnie z postanowieniami umowy. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadnia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
Celem prawidłowej realizacji zadania Zleceniodawca:
1. Zabezpieczy Oferenta w stały i bezpłatny dostęp do projektów gadżetów lub wzorów gadżetów
i materiałów promocyjnych oraz publikacji promujących Miasto Słupsk.
2. Przekaże Oferentowi w użytkowanie pomieszczenia przy ul. Starzyńskiego 8 w Słupsku –
Centrum Informacji Turystycznej, Słupski Tramwaj przy ul. Nowobramskiej oraz udostępni Wieżę
Ratuszową (Plac Zwycięstwa 3).

3. Obiekt przy ul. Starzyńskiego 8, podlegający przekazaniu posiada następujące parametry
techniczne:
a) obiekt kompletnie wykończony,
b) powierzchnia całkowita: 133,38 m²,
c) powierzchnia użytkowa dla Zleceniobiorcy: 66,60 m² - sala operacyjna, 8, 41 m² magazyn
z antresolą,
d) do wspólnego używania pomieszczenia składające się z pomieszczenia gospodarczego i toalety
oraz części komunikacyjnej (korytarz wewnętrzny) o powierzchni stanowiącej ½ udziału
powierzchni całkowitej – 8,05 m².
Koszty mediów związanych z funkcjonowaniem informacji turystycznej w „ Słupskim Tramwaju”
pozostaną po stronie Zleceniodawcy.
4. Wykonawca może dokonać bezpośredniej wizji pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej
oraz „Słupskiego Tramwaju” w godzinach 09:00 – 15:00 po wcześniejszym zgłoszeniu do
Zleceniodawcy.
Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Starzyńskiego 8 w Słupsku wyposażone jest w meble
i sprzęt niezbędny do realizacji zadania. Wykaz mebli i sprzętu stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego ogłoszenia.
5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą
umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Ramowy wzór umowy realizacji zadania
publicznego, stanowi załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadnia (Dz.U. z 2016 r. poz.
1300).
6. Wykonywanie zadania powinno być spójne ze Standardem usługi udzielania informacji i innych
form wsparcia w Centrum Informacji Turystycznej, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
ogłoszenia.
7. Oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji
zadania, zgodnie z postanowieniami umowy. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadnia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
8. Ewentualne zmiany modyfikacji wizualnej CIT muszą być zgodne z systemem identyfikacji
wizualnej miasta (księga znaków i key visual do pobrania). Również wszystkie materiały
promocyjno- informacyjne o charakterze promocyjnym finansowane z dotacji miasta Słupska

muszą być opracowane zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Słupska i przed oddaniem do
druku i produkcji przesłane do akceptacji Zleceniodawcy.
V. Termin składnia ofertowe
1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą
generatora „WITKAC” udostępnionego na stronie witkac.pl do 03.01.2019 roku do godz. 14.00.
2. Wersję papierową lub „Potwierdzenie złożenia oferty” z podpisami osób reprezentujących
organizację zgodnie z zapisami w KRS należy przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu) lub
złożyć w kopercie opatrzonej nawą i adresem oferenta z adnotacją „Konkurs ofert 2019 - CIT” do
Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku,
w nieprzekraczalnym terminie do 03.01.2019 roku do godz. 15.30.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin 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:
1) Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta, która
zobowiązana jest do oceny oferty pod względem formalnym, merytorycznym oraz przedłożenia
wyników konkursu Prezydentowi.
2) Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie w oparciu o niżej wymienione kryteria:
1) Ocena pomysłu oraz jego spójności z politykami miasta.
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 ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 50% możliwych punktów
podczas oceny merytorycznej.
4. Oferty, które spełniają warunki formalne oraz które zostaną pozytywnie ocenione pod względem
merytorycznym, zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta Słupska celem podjęcia ostatecznej
decyzji o wysokości udzielonego wsparcia.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 30 dni od zakończenia naboru ofert na stronach
portalu internetowego Miasta Słupska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomi Społecznej.
6. Przekazane środki na realizację zadnia, nastąpi

na podstawie umowy zawartej pomiędzy

Prezydentem Miasta Słupska a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania
konkursowego.
7. Ostateczna kwota przeznaczona na wsparcie zadań wybranych w postępowaniu konkursowym
ustalona zostanie po przyjęciu Budżetu Miasta Słupska na 2019. Podpisanie umów i przekazanie

środków nastąpi po przyjęciu Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi na 2019 r.
VII. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym
i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
Wysokość dotacji przyznanych przez Prezydenta Miasta Słupska na realizację zadań objętych
niniejszym konkursem:
1) W latach 2016 - 2018 r. na realizację zadań ww zakresie wydatkowano środki w wysokości:
2016 – 177.119,99 zł
2017 – 177.120,00 zł
2018 – 177.120,00 zł

Słupsk, dnia 11 grudnia 2018 r.
PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

