Załącznik do Zarządzenia Nr 995/WiP/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 31 października 2019 roku
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego z zakresu
integracji osób z niepełnosprawnościami oraz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami
w życiu społecznym i zawodowym jak również lepszego zrozumienia problematyki
niepełnosprawności
poprzez
organizowanie
Międzynarodowego
Dnia
Osób
z Niepełnosprawnościami.
Podstawy prawne konkursu
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570);
2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych umów (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2057);
3. Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zlecanych fundacjom pozarządowym (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 1945);
I. Zakres zadania publicznego i środki przeznaczone na jego realizację
1. Organizacja i przeprowadzenie w grudniu 2019 roku obchodów Międzynarodowego Dnia
Osoby Niepełnosprawnej.
2. W 2019 roku wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi – 5.000 zł.
II. Cele zadania publicznego.
Celem realizacji zadania zgłaszanego w ramach otwartego konkursu jest m.in.:
1. podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej problemów związanych z niepełnosprawnością,
podnoszenie w tym zakresie świadomości lokalnej społeczności;
2. wspieranie poczucia sprawczości i aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami
z naciskiem na włączenie osób z niepełnosprawnościami w działania społeczności lokalnej.
III. Rezultaty zadania publicznego:
1. organizacja
panelu
dyskusyjnego
dotyczącego
problemów
osób
dorosłych
z niepełnosprawnością,
2. przygotowanie krótkich (3 min.) prezentacji placówek wspierających osoby niepełnosprawne,
3. przygotowanie programu prezentującego osiągnięcia osób z niepełnosprawnością intelektualną
(występy),
4. realizacja cateringu na min. 150 osób.
IV. Warunki realizacji zadania publicznego – w zakresie rzeczowym Zleceniobiorca jest
zobowiązany do:
Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2016 r. poz 1945) w ramach

konkursu mogą być składane oferty zawierające integracje osób z niepełnosprawnościami
na wszystkich poziomach.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do organizacji Międzynarodowego Dnia Osób
z Niepełnosprawnościami w grudniu 2019 roku.
V. Warunki realizacji zadania publicznego - w zakresie administracyjnym zleceniobiorca jest
zobowiązany do:
1. Ponoszenia kosztów związanych z organizacją
z Niepełnosprawnościami.
2. Ponoszenia kosztów związanych z obsługą zadania;

Międzynarodowego

Dnia

Osób

VI. Zleceniobiorca zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest finansowane ze środków
Miasta Słupska. Informacja na ten temat powinna znaleźć się w lokalach służących realizacji
zadań oraz we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach
oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
VII. Zasady przyznawania dotacji
1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania
publicznego.
2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta Słupska może być
przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach
zadania.
3. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły
ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa
i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres
ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
4. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych
w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.
5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu
postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
7.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnej z Rozporządzeniem
Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych umów (Dz.U. Z 2018 r. poz. 2057) w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
8. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) po podpisaniu
umowy z wyłonionym oferentem.
9. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
10.Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania
publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 8.
11. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację
umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
12. Dotacje udzielone z budżetu Słupska wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
13. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych
w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym

Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych umów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
14. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy
poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów.
Zwiększony koszt uznaje się za zgodny z umową jeżeli nie nastąpiło zwiększenie jego wartości
o więcej niż 20%.
VIII. Sposób i termin składania ofert
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie właściwego formularza
oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego
Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych umów (Dz.U. Z 2018 r. poz. 2057) przy wykorzystaniu
generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego pod adresem internetowym https://witkac.pl
do 25 listopada 2019 r., do godziny 15.00.
2. Wersję papierową oferty lub „Potwierdzenie złożenia oferty” z podpisami osób
reprezentujących organizację zgodnie z zapisami w KRS oraz wymaganymi załącznikami
należy złożyć w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej,
ul. Niedziałkowskiego 6, w terminie do 25 listopada 2019 r., do godz. 15.30 lub przesłać pocztą
tradycyjną na wskazany adres (obowiązuje data wpływu do Urzędu).
3. Alternatywnym sposobem złożenia wniosku jest wypełnienie oferty w wersji papierowej
i złożenie jej wraz z wymaganymi załącznikami (określonymi w Dziale VIII) osobiście w miejscu
wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (lub przesłanie pocztą) lub wypełnienie wersji edytowalnej
i przesłanie za pomocą platformy ePUAP.
4. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
IX. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są 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 tj. pomoc społeczną,
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób.
2. Do oferty należy przedłożyć następujące załączniki:
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 2018 r. poz.1263, 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.
3. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując
wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
4. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej
informacji.
5. Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie w oparciu o niżej wymienione kryteria:
1) Czy projekt wpisuje się w założenia konkursowe określone w ogłoszeniu konkursowym
2) Ocena pomysłu oraz jego spójności z politykami miasta.
3) 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
4) Cele zadania:
a) opis celu/celów projektu
5) Rezultaty zadania:
a) opis rezultatów - wymierność i możliwość osiągnięcia
b) trwałość rezultatów
6) Opis realizacji zadań:
a) opis działań wraz z liczbową skalą realizacji zadań
b) przydatność dla beneficjentów
7) 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
8) 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)
9) 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)
10) 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.
6. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień
dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście
zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.
7. Komisja konkursowa dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny
formalnej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia.
8. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję konkursową w oparciu o kartę oceny
merytorycznej stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.
9. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub
osoba przez niego upoważniona.
10. 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 Urzędu Miejskiego w Słupsku.
11.Od decyzji Prezydenta Miasta Słupska w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie
stosuje się trybu odwoławczego.
12. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Prezydentem Miasta Słupska a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania
konkursowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku, gdyby przyznana dotacja była niższa od wnioskowanej, Oferent przedkłada
korektę harmonogramu i kosztorysu przedstawionych w ofercie.
2. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku poprzednim zadaniach
tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:
Dotychczas tego typu zadania nie były realizowane przez Miasto Słupsk.
3. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, plac Zwycięstwa 1, pokój 208, tel.: 59 84 88 469.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

