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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Podstawa prawna:


Art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511)



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1945);



Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2018 r. poz. 450);



Rozporządzenie Ministra 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);



Roczny Program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Oferta sporządzona zgodnie 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). Ofertę składa się drogą elektroniczną za pomocą platformy „Witkac.pl”
(adres internetowy: witkac.pl). Wersję papierową oferty ograniczoną do „Potwierdzenia złożenia
oferty” z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji oferenta i zaciągania zobowiązań
finansowych zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym należy przesłać pocztą
(obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Słupsku (pokój 208), Plac Zwycięstwa 1.
2. 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”, z aktualną datą i podpisem osób uprawnionych.
3. 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.
4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby
inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.
5. Informacja, w miarę możliwości poświadczona dokumentami lub zapisami ustawowymi,
dotycząca:
1) obowiązku wpłat na PFRON;
2) prowadzonej przez oferenta(-ów) działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami
w okresie ostatnich 2 lat (lub za okres działalności, w przypadku krótszego czasu
funkcjonowania), w tym od kiedy prowadzona jest działalność na rzecz osób
z niepełnosprawnościami i krótki opis podejmowanych działań;
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska nie
będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą przetwarzane
w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania”.
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. . (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział merytoryczny: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - pl. Zwycięstwa 1/ pokój nr 103a, tel. (0-59) 8488468, fax. 0598488469; e-mail wziss@um.slupsk.pl
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korzystania ze środków PFRON-u w okresie ostatnich 2 lat, w tym cel dofinansowania
(nazwa zadania), nr i data zawarcia umowy, kwota przyznana, kwota rozliczona.
6. Inne dokumenty określone w ogłoszeniu konkursowym.
7. Na etapie rozpatrywania oferty oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych
załączników.
8. Podmiot uprawniony, który składa kilka ofert w ramach jednego konkursu dostarcza wymagane
załączniki w jednym egzemplarzu.
9. 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). 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). Sprawozdanie należy sporządzić i złożyć za pomocą platformy „Witkac.pl” (adres
internetowy: witkac.pl).
3)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia zakończenia naboru ofert.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (WZiSS), plac Zwycięstwa 1, pokój nr 103a, telefon
(059) 84 88 468, e-mail: wziss@um.slupsk.pl
V. ODWOŁANIE:
Nie przysługuje.
VI. UWAGI:
1. Prezydent Miasta Słupska w celu powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego
organizacji pozarządowej / organizacjom pozarządowym / podmiotowi / podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem.
2. Prezydent Miasta Słupska w drodze Zarządzenia powołuje komisje konkursowe opiniujące oferty
organizacji pozarządowych / podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące realizacji zadania
publicznego.
3. Propozycje Komisji przedkładane są do akceptacji Prezydentowi Miasta Słupska.
4. Podstawą do uruchomienia dotacji są umowy zawierane pomiędzy podmiotem zlecającym zadanie,
a podmiotem wyłonionym w postępowaniu konkursowym.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska nie
będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą przetwarzane
w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania”.
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