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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 1597/11 
Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej 

1. Ogłaszający 
Gmina Miasto Gdańsk 

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 
tel. (58)526-81-00, 526-81-36 

2. Organizator 
konkursu 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 134A 

80-865 Gdańsk 
tel. (58)342-31-58 

3. Forma konkursu 

Otwarty Konkurs Ofert 2012 organizowany jest na podstawie: 
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); 
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); 
• Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.); 
• Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 
poz. 1536 z późn. zm.); 

• Uchwały Nr LIII/1536/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  
28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2011” zmienionej Uchwałą  
Nr VII/86/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r.; 

• Uchwały Nr 305/XVIII/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia  
29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2012”. 
 

Zlecenie wykonania zadań publicznych w formie wsparcia  
(z wyłączeniem zadań nr 3, 4a, 4b – zlecanych w formie 
powierzenia): 
1. Przeprowadzanie diagnozy psychofizycznej dziecka  

i wydawanie opinii diagnostycznej (na terenie placówek) na 
rzecz dzieci pozbawionych prawidłowej opieki rodziców 
biologicznych i przebywających w całodobowych 
placówkach opiekuńczo - wychowawczych - termin realizacji 
zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana 
kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 
zadania w 2012 roku – 120 000,00 zł; 

2. Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc całodobowych 
okresowego pobytu w ośrodku wsparcia - termin realizacji 
zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana 
kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania 
w 2012 roku – 156 000,00 zł. Kwota dotacji na ww. zadanie 
może ulec zmianie w zależności od zakresu zadania oraz 
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wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r.; 
3. Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc w klubie samopomocy 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi - termin realizacji 
zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana 
kwota środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania 
w 2012 roku – 42 960,00 zł. Kwota dotacji na ww. zadanie 
może ulec zmianie w zależności od zakresu zadania oraz 
wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r. oraz 
przyznanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki; 

4. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w dziennym domu 
pomocy: 
A. dla 28 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska 

- termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  
31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków 
przeznaczona na finansowanie realizacji zadania w 2012 roku 
– 221 760,00 zł; 

B. dla 35 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska, 
w szczególności z rejonu dzielnic: Zaspa, Wrzeszcz, 
Oliwa, Przymorze i Żabianka - termin realizacji zadania:  
1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota 
środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania  
w 2012 roku – 277 200,00 zł; 
Kwoty dotacji na ww. zadania mogą ulec zmianie  
w zależności od zakresu zadania oraz wysokości środków 
przyjętych do budżetu na 2012 r.; 

5. Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego 
miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia o standardzie 
schroniska dla średnio 6 matek z małoletnimi dziećmi, 
matek karmiących i kobiet w ciąży - termin realizacji zadania: 
1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota 
środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania 
polegającego na zapewnieniu 2130 świadczeń w 2012 roku –  
72 420,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w trakcie 
realizacji umowy w związku ze zmianą zakresu zadania; 

6. Udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego 
miejsca noclegowego w noclegowni i jednego gorącego 
posiłku dla średnio 70 mężczyzn dziennie - termin realizacji 
zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana 
kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 
zadania polegającego na zapewnieniu 23100 świadczeń  
w 2012 roku – 485 100,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie 
w trakcie realizacji umowy w związku ze zmianą zakresu 
zadania; 

7. Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego 
miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia o standardzie 
schroniska dla średnio 120 mężczyzn w samodzielnym 
budynku lub wydzielonej części budynku - termin realizacji 
zadania: 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana 
kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 
zadania polegającego na zapewnieniu 40800 świadczeń  
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w 2012 roku – 1 020 000,00 zł. Kwota dotacji może ulec 
zmianie w trakcie realizacji umowy w związku ze zmianą 
zakresu zadania; 

8. Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu dla: 
A. 6 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu 

„Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu 
pracowni remontowej i poradnictwa psychologicznego, 
domek 29 - termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  
31 grudnia 2012 r. – planowana kwota środków 
przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  
w 2012 roku – 83 000,00 zł; 

B. 8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle 
Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni 
ogrodniczo – porządkowej i zatrudnienie pracownika 
socjalnego, domek 47 - termin realizacji zadania:  
1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. – planowana kwota 
środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania 
w 2012 roku – 112 000,00 zł; 

4. Rodzaje zadań 
oraz wysokość  
środków 

publicznych 
przeznaczonych na 

ich realizację  
w formie wsparcia 

1. Przeprowadzanie diagnozy psychofizycznej dziecka  
i wydawanie opinii diagnostycznej (na terenie placówek) na 
rzecz dzieci pozbawionych prawidłowej opieki rodziców 
biologicznych i przebywających w całodobowych 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Planowana łączna 
kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji 
zadania w 2012 roku – 120 000,00 zł (200 diagnoz/opinii  
x 600,00 zł) 
1.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel 

szczegółowy i cel operacyjny Gdańskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 
2.3, 2.5, 2.3.1, 2.5.2, 2.5.3. 

1.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  
31 grudnia 2012 r. 

1.3. Zakres zadania: 
1.3.1 Przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej 

dziecka, które zostało przyjęte do placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu 
interwencyjnego. Sporządzenie opinii w sytuacjach 
kryzysowych w placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych prowadzonych przez podmiot, 
któremu Prezydent Miasta Gdańska zlecił to 
zadanie, a także w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych typu rodzinnego i rodzinnych 
domach dziecka; 

1.3.2 W diagnozie uwzględnia się: 
1.3.2.1 Opis: 

a) pozytywnych i negatywnych 
właściwości psychicznych oraz 
psychologicznych mechanizmów 
funkcjonowania dziecka; 

b) mocnych i słabych właściwości 



 4 

rozwojowych oraz wychowawczych 
dziecka; 

c) stanu rozwoju fizycznego i kondycji 
zdrowotnej dziecka. 

1.3.2.2 Wyjaśnienie problemów rozwojowych, 
oraz wychowawczych dziecka; 

1.3.2.3 Prognozę dalszego rozwoju dziecka, jego 
zachowań i problemów oraz możliwości 
kształtowania prawidłowego rozwoju 
dziecka. 

1.3.3 Diagnoza psychofizyczna oraz konsultacje i praca 
zespołów zadaniowych przeprowadzana jest na 
terenie placówki opiekuńczo – wychowawczej; 

1.3.4 Realizator zadania zapewnia narzędzia 
diagnostyczne, materiały biurowe. 

1.4. Dodatkowe wymagania kadrowe: 
1.4.1. Psycholog – prawo wykonywania zawodu 

psychologa w rozumieniu Ustawy z dnia  
8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa  
i samorządzie zawodowym psychologów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 763 z późn. zm.). 
Udokumentowane doświadczenie zawodowe; 

1.4.2. Pedagog – ukończone studia wyższe na kierunku: 
pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika 
opiekuńczo – wychowawcza i resocjalizacyjna. 
Udokumentowane doświadczenie zawodowe; 

1.4.3. Lekarz medycyny – wykształcenie wyższe 
medyczne ze specjalizacją w zakresie psychiatrii. 

2. Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc całodobowych 
okresowego pobytu w ośrodku wsparcia. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na 
finansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 156 000,00 zł. 
Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zakresu 
zadania oraz wysokości środków przyjętych do budżetu na  
2012 r. 
2.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel 

szczegółowy i cel operacyjny Gdańskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 
2.7.1. 

2.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  
31 grudnia 2012 r. 

2.3. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji 
Oferenta. 

2.4. Zakres zadania: 
2.4.1. Zapewnienie 10 miejsc całodobowych okresowego 

pobytu m.in. dla osób oczekujących na miejsce  
w DPS; 

2.4.2. Realizacji potrzeb bytowych mieszkańców  
w trakcie pobytu w placówce (wyposażenie  
w niezbędny sprzęt, środki higieny osobistej oraz 
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zapewnienie wyżywienia); 
2.4.3. Udzielanie mieszkańcom pomocy  

w podstawowych czynnościach życiowych oraz 
niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 

2.4.4. Umożliwienie mieszkańcom udziału w terapii 
zajęciowej; 

2.4.5. Podnoszenie sprawności i aktywności 
psychofizycznej mieszkańców; 

2.4.6. Zabezpieczenie mieszkańcom potrzeb kulturalnych 
oraz warunków do rozwoju samorządności; 

2.4.7. Rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem; 
2.4.8. Prowadzenie zajęć aktywizujących w placówce 

(m.in. fizykoterapia, rehabilitacja, biblioterapia, 
muzykoterapia, terapia zajęciowa itp,); 

2.4.9. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 
2.4.10. Prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki zajęć 

wraz z listami obecności, indywidualne plany 
wsparcia). 

2.5. Dodatkowe wymagania kadrowe: 
2.5.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry.  

2.6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 
2.6.1. Dokumenty dotyczące sytuacji prawnej 

zajmowanego lokalu. 
3. Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc w klubie samopomocy  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na 
finansowanie realizacji zadania w 2012 roku 42 960,00 zł. 
Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zakresu 
zadania, wysokości środków przyjętych do budżetu na 2012 r. 
oraz przyznanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. 
3.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel 

szczegółowy i cel operacyjny Gdańskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 
2.1.3, 7.3.3, 7.3.4. 

3.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  
31 grudnia 2012 r. 

3.3. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji 
Oferenta. 

3.4. Zakres zadania: 
3.4.1. Zapewnienie 10 miejsc dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w klubie samopomocy, 3 razy  
w tygodniu od 3 do 4 godzin, w godzinach 
popołudniowych; 

3.4.2. Prowadzenie postępowania wspierająco - 
rehabilitacyjne obejmującego m.in.: 
a) trening umiejętności samoobsługi i zaradności 
życiowej oraz funkcjonowania w codziennym 
życiu,  

b) trening umiejętności spędzania wolnego czasu; 
3.4.3. Zapewnienie uczestnikom udziału w różnych 
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formach terapii zajęciowej i grupowej podnoszącej 
ich sprawność i aktywność psychofizyczną; 

3.4.4. Stymulacja potrzeb i możliwości samostanowienia 
uczestników; 

3.4.5. Rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem; 
3.4.6. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 
3.4.7. Prowadzenie działań na rzecz poprawy kondycji 

fizycznej i funkcjonowania psychospołecznego 
uczestników; 

3.4.8. Przewiduje się możliwość zakupu posiłku dla 
uczestników, który może być również przygotowany 
w ramach terapii kulinarnej lub w ramach treningu 
czynności z zakresu gospodarstwa domowego; 

3.4.9. Prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki zajęć 
wraz z listami obecności). 

3.5. Dodatkowe wymagania kadrowe: 
3.5.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 

3.6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 
3.6.1. Dokumenty dotyczące sytuacji prawnej 

zajmowanego lokalu. 
4. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w dziennym domu 

pomocy: 
A. dla 28 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska. 

Planowana łączna kwota środków przeznaczona na 
finansowanie realizacji zadania w 2012 roku –  
221 760,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności 
od zakresu zadania, wysokości środków przyjętych do 
budżetu na 2012 r. oraz przekazanych przez Pomorski Urząd 
Wojewódzki. 

B. dla 35 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska, 
w szczególności z rejonu dzielnic: Zaspa, Wrzeszcz, 
Oliwa, Przymorze i Żabianka Planowana łączna kwota 
środków przeznaczona na finansowanie realizacji zadania  
w 2012 roku – 277 200,00 zł. Kwota dotacji może ulec 
zmianie w zależności od zakresu zadania, wysokości 
środków przyjętych do budżetu na 2012 r. oraz przekazanych 
przez Pomorski Urząd Wojewódzki. 
4.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel 

szczegółowy i cel operacyjny Gdańskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 
2015: 2.7.2, 7.5. 

4.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  
31 grudnia 2012 r. 

4.3. Miejsce realizacji zadania: Podzadanie A – lokal 
znajdujący się w zasobach Miasta Gdańska, przy  
ul. Kisielewskiego 12, Podzadanie B - lokal będący  
w dyspozycji Oferenta. 

4.4. Zakres zadania: 
4.4.1. Zapewnienie uczestnikom podstawowych 

potrzeb bytowych (wyposażenie miejsca pobytu  
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w niezbędny sprzęt, środki utrzymania higieny 
osobistej, wyżywienie - w formie max. 2 
posiłków dziennie); 

4.4.2. Udzielanie uczestnikom pomocy w 
podstawowych czynnościach życiowych oraz 
niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw 
osobistych; 

4.4.3. Umożliwienie uczestnikom udziału w terapii 
zajęciowej; 

4.4.4. Podnoszenie sprawności i aktywności 
psychofizycznej uczestników; 

4.4.5. Rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem; 
4.4.6. Prowadzenie zajęć aktywizujących w placówce 

(m.in. rehabilitacja, biblioterapia, 
muzykoterapia, itp.); 

4.4.7. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 
4.4.8. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej  

i indywidualnej uczestników (m.in. dzienniki 
zajęć wraz z listami obecności, indywidualne 
plany wsparcia). 

4.5. Dodatkowe wymagania kadrowe: 
4.5.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 

4.6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 
4.6.1. Dokumenty dotyczące sytuacji prawnej 

zajmowanego lokalu – dotyczy wyłącznie 
podzadania B. 

4.7. Inne: 
4.7.1. Informacje o szczegółowych warunkach 

technicznych oraz szacunkowych kosztach 
utrzymania lokalu można uzyskać w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku – 
dotyczy podzadania A. 

5. Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego 
miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia o standardzie 
schroniska dla średnio 6 matek z małoletnimi dziećmi, 
matek karmiących i kobiet w ciąży - Planowana łączna kwota 
środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania 
polegającego na zapewnieniu 2130 świadczeń w 2012 roku –  
72 420,00 zł. Kwota dotacji może ulec zmianie w trakcie 
realizacji umowy w związku ze zmianą zakresu zadania. 
5.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel 

szczegółowy i cel operacyjny Gdańskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 
5.1.2, 7.4.1, 7.4.2. 

5.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  
31 grudnia 2012 r. 

5.3. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji 
Oferentów. 

5.4. Adresaci: 
5.4.1. Matki z małoletnimi dziećmi, kobiety w ciąży  
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i matki karmiące skierowane przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

5.5. Zakres zadania: 
5.5.1. W zakresie interwencyjnym: 

- zapewnienie schronienia kobietom w ciąży  
w okresie okołoporodowym, 

- izolowanie osób ubiegających się o pomoc przed 
sprawcami przemocy, 

- wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji 
kryzysowej, 

- zapobieganie marginalizacji społecznej przez 
umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca  
w społeczeństwie i powrót do normalności  
po odrzuceniu ich przez rodziny, partnerów  
czy środowisko z powodu nieoczekiwanego 
macierzyństwa lub konieczności przezwyciężenia 
sytuacji kryzysowej, 

- zapobieganie sieroctwu społecznemu przez 
przygotowanie do świadomego  
i odpowiedzialnego wypełniania roli 
rodzicielskiej, 

- zapobieganie powielaniu złych wzorców 
rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza 
wzorca wyuczonej bezradności; 

5.5.2. W zakresie potrzeb bytowych: 
- zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu, 
- zapewnienie posiłków, w tym co najmniej 

jednego gorącego, 
- zapewnienie odrębnych pomieszczeń do spania 

oraz wspólnych pomieszczenia do pobytu 
dziennego dla mieszkańców z dziećmi, 

- zapewnienie pokoi dla mieszkanek w ciąży 
przeznaczonych maksymalnie dla trzech osób 
oraz wspólnego pomieszczenia do pobytu 
dziennego, 

- zapewnienie ogólnodostępnej łazienki, 
wyposażonej w sposób umożliwiający sprawne 
korzystanie zarówno przez mieszkańców, jak  
i dzieci, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, 
odpowiednio jedna łazienka na pięć osób, 

- zapewnienie ogólnodostępnej kuchni do 
samodzielnego sporządzania posiłków oraz co 
najmniej jednego dodatkowego pomieszczenie do 
przyrządzania i spożywania drobnych posiłków, 

- zapewnienie pomieszczenia do prania i suszenia; 
5.5.3. W zakresie opiekuńczo - wspomagającym: 

- zapewnienie podstawowej pielęgnacji 
mieszkańca w czasie choroby oraz opieki nad 
dzieckiem w czasie choroby opiekuna dziecka, 

- umożliwienie korzystania ze świadczeń 
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zdrowotnych, 
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych  

w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, 
- zapewnienie środków higieny osobistej, środków 

czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich 
samodzielnego zakupu; 

5.5.4. Zapewnienie podmiotowego traktowanie  
i partnerstwa we wzajemnych relacjach pomiędzy 
mieszkańcami i personelem; 

5.5.5. Tworzenie warunków bytowych zbliżonych  
do domowych i rodzinnej atmosfery; 

5.5.6. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb 
mieszkańców i ich dzieci; 

5.5.7. Stwarzanie warunków do rozwoju osobowego, 
poszanowanie sfery prywatności mieszkańców, 
które mają na celu umożliwienie podjęcia 
samodzielnego życia w godnych warunkach; 

5.5.8. Indywidualnie uzgadniane i dokumentowane 
działania podejmowane w ramach programów 
usamodzielnienia. 

5.6. Dodatkowe wymagania kadrowe: 
5.7.1. Zatrudnienie  pracownika socjalnego; 
5.7.2. Zatrudnienie pracowników sprawujących 

całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem placówki; 
5.7.3. W celu realizacji zadań statutowych, w schronisku 

mogą być zatrudniani specjaliści z zakresu 
psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, politologii, 
terapii uzależnień, socjologii, prawa, a także 
pracownicy administracyjni oraz obsługi; 

5.7.4. Działalność schroniska może być uzupełniana pracą 
wolontariuszy. 

6. Udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego 
miejsca noclegowego w noclegowni i jednego gorącego 
posiłku dla średnio 70 mężczyzn dziennie. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na 
dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu 
23100 świadczeń w 2012 roku – 485 100,00 zł. Kwota dotacji 
może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku ze 
zmianą zakresu zadania. 
6.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel 

szczegółowy i cel operacyjny Gdańskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 
5.1.2, 7.4.1, 7.4.2. 

6.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  
31 grudnia 2012 r. 

6.3. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji 
Oferentów. 

6.4. Adresaci: osoby bezdomne – mężczyźni, skierowane przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz 
osoby wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy  
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w postaci noclegu. 
6.5. Zakres zadania: 

6.5.1. Udzielenie noclegu co najmniej od godzin 
wieczornych do godzin porannych, w przypadku 
niekorzystnych warunków atmosferycznych pobyt w 
placówce może być przedłużony; 

6.5.2. Zabezpieczenie co najmniej 1 gorącego posiłku 
dziennie – przygotowywanego na miejscu lub 
dowożonego z zewnątrz; 

6.5.3. Zapewnienie dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej 
wody w wyznaczonych porach; 

6.5.4. Zapewnienie środków dezynfekujących koniecznych 
do odwszawiania; 

6.5.5. Zagwarantowanie co najmniej podstawowych 
środków czystości tj. mydła, proszku do prania, 
papieru toaletowego; 

6.5.6. Realizacja funkcji informacyjnej dla osób 
bezdomnych oraz służb miejskich; 

6.5.7. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Gdańsku w zakresie realizacji 
Indywidualnych Programów Wychodzenia  
z Bezdomności; 

6.5.8. Prowadzenie zajęć wspierających mających na celu: 
- kształtowanie umiejętności spędzania czasu 

wolnego, 
- promowanie zdrowego trybu życia, 
- rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, 

doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie 
wiedzy, 

- dążenie do usamodzielnienia co najmniej 5 % 
mieszkańców placówki; 

6.5.9. Współpraca na rzecz osób bezdomnych z: 
- Strażą Miejską, 
- Policją, 
- służbą zdrowia, 
- Pogotowiem Ratunkowym, 
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Gdańsku, 
- SOK, 
- organizacjami pozarządowymi. 

6.6. Dodatkowe wymagania kadrowe: 
6.6.1. Zatrudnienie pracownika socjalnego; 
6.6.2. W celu zapewnienia stałego, fachowego nadzoru 

wskazane jest zatrudnienie pracowników  
z doświadczeniem w pracy z osobami bezdomnymi 
posiadających umiejętności w zakresie prowadzenia 
negocjacji i udzielania pierwszej pomocy 
medycznej. 

6.7. Warunki lokalowe: 
6.7.1. Pomieszczenia noclegowe - pomieszczenia 
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wieloosobowe, minimum 3 m2 na osobę przy 
pojedynczych łóżkach, a 2 m2 przy łóżkach 
piętrowych wyposażone w miejsce do spania oraz 
niezbędną pościel (minimum poduszka i materac  
w powłoce zmywalnej np. tworzywo sztuczne, koc) 
oraz wyznaczone miejsce do przechowywania 
rzeczy osobistych (szafka); 

6.7.2. Kuchnia – miejsce umożliwiające co najmniej 
podgrzanie posiłków; 

6.7.3. Jadalnia - miejsce przeznaczone do spożywania 
posiłków, może pełnić funkcję świetlicy; 

6.7.4. Miejsce do prania - pomieszczenie umożliwiające 
mieszkańcom placówki pranie rzeczy osobistych; 

6.7.5. Palarnia - miejsce wydzielone do palenia 
papierosów; 

6.7.6. Pomieszczenia sanitarne - w tym w miarę 
możliwości przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (W.C., prysznic) z wydzielonym 
miejscem do odwszawiania; 

6.7.7. Izolatka - odrębne pomieszczenie celem czasowego 
odizolowania osoby tego wymagającej. 

6.8. Inne: 
6.8.1. Prowadzenie punktu informacyjnego dla służb 

miejskich i osób bezdomnych (wykaz placówek dla 
osób bezdomnych, adresy organizacji 
pozarządowych i instytucji udzielających pomocy, 
adresy jadłodajni); 

6.8.2. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu spożywania 
alkoholu lub innych środków psychoaktywnych na 
terenie Noclegowni; 

6.8.3. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu palenia 
papierosów poza miejscem do tego wyznaczonym; 

6.8.4. Wyposażenie placówki w apteczkę pierwszej 
pomocy medycznej; 

6.8.5. Zapewnienie łączności telefonicznej w czasie 
funkcjonowania Noclegowni; 

6.8.6. Utrzymanie w pomieszczeniach noclegowych  
w okresie grzewczym temperatury co najmniej 18°C 
(pokoje zaopatrzone w termometr); 

6.8.7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej 
przebywających w placówce osób, umożliwiającej 
ich identyfikację, zakres udzielonej pomocy i okres 
pobytu; 

6.8.8. Prowadzenie punktu wydawania odzieży. 
7. Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego 

miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia o standardzie 
schroniska dla średnio 120 mężczyzn w samodzielnym 
budynku lub wydzielonej części budynku. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczona na 
dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu 
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40800 świadczeń w 2012 roku – 1 020 000,00 zł. Kwota dotacji 
może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku ze 
zmianą zakresu zadania. 
7.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel 

szczegółowy i cel operacyjny Gdańskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015: 
5.1.2, 7.4.1, 7.4.2. 

7.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  
31 grudnia 2012 r. 

7.3. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji 
Oferentów. 

7.4. Adresaci: osoby bezdomne skierowane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

7.5. Zakres zadania: 
7.5.1. Zapewnienie całodobowego, okresowego miejsca 

pobytu; 
7.5.2. Zapewnienie co najmniej jednego gorącego posiłku 

dziennie; 
7.5.3. Zapewnienie dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej 

wody w wyznaczonych porach; 
7.5.4. Zapewnienie środków dezynfekujących; 
7.5.5. Zagwarantowanie co najmniej podstawowych 

środków czystości, tj. mydła, proszku do prania, 
papieru toaletowego; 

7.5.6. Zapewnienie warunków do świadczenia usług 
opiekuńczych i specjalistycznych; 

7.5.7. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Gdańsku w zakresie realizacji 
Indywidualnych Programów Wychodzenia  
z Bezdomności; 

7.5.8. Prowadzenie zajęć wspierających, mających na celu: 
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa  

w życiu społecznym, 
- kształtowanie umiejętności realizacji pełnienia ról 

społecznych, 
- kształtowanie umiejętności spędzania czasu 

wolnego, 
- rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, 

doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie 
wiedzy, 

- promowanie zdrowego stylu życia, 
- dążenie do usamodzielnienia co najmniej 3% 

mieszkańców placówki; 
7.5.9. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Gdańsku oraz innymi instytucjami  
i organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy 
osobom bezdomnym. 

7.6. Dodatkowe wymagania kadrowe: 
7.6.1. Zatrudnienie pracownika socjalnego; 
7.6.2. Zatrudnienie pracowników sprawujących 
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całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem placówki; 
7.6.3. W celu realizacji zadań statutowych w schronisku 

mogą być zatrudniani specjaliści z zakresu 
psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, politologii, 
terapii uzależnień, socjologii, prawa, a także 
pracownicy administracyjni oraz obsługi; 

7.6.4. Działalność schroniska może być uzupełniana pracą 
wolontariuszy. 

7.7. Warunki lokalowe: 
7.7.1. Pomieszczenia noclegowe o powierzchni 

mieszkalnej: 
- nie mniejsza niż 5 m2 na osobę, przy 

wyposażeniu w łóżka jednopoziomowe, 
- nie mniejszą niż 3 m2 na osobę, przy 

wyposażeniu w łóżka piętrowe; 
7.7.2. Wyposażenie pokoju lub sypialni: 

- łóżka, w tym łóżka piętrowe, lub tapczany, 
- kołdry lub koce, 
- bieliznę pościelową, 
- szafy ubraniowe lub wieszaki, 
- stół, 
- krzesła lub taborety (1 krzesło lub taboret na 

osobę); 
7.7.3. Jadalnia, która może spełniać również funkcję 

świetlicy; 
7.7.4. Kuchnia samoobsługowa lub pomieszczenie do 

przygotowywania posiłków we własnym zakresie 
przez mieszkańców ośrodka; 

7.7.5. Łazienka wyposażona w: 
- umywalki z lustrem (co najmniej 1 umywalka  

z lustrem na 10 osób), 
- natryski (co najmniej 1 natrysk na 20 osób); 

7.7.6. Ubikacja (co najmniej 1 oczko na 15 osób); 
7.7.7. Oddzielne pomieszczenia do przechowywania 

sprzętu gospodarczego, czystej i brudnej pościeli 
oraz suszenia odzieży. 

7.8. Inne: 
7.8.1. Udostępnianie regulaminu wszystkim 

zainteresowanym w dniu przyjęcia do schroniska; 
7.8.2. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu spożywania 

alkoholu lub innych środków psychoaktywnych na 
terenie placówki; 

7.8.3. Wprowadzenie i przestrzeganie zakazu palenia 
papierosów poza miejscem do tego wyznaczonym; 

7.8.4. Wyposażenie placówki w apteczkę pierwszej 
pomocy medycznej; 

7.8.5. Wyposażenie placówki w telefon; 
7.8.6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej 

przebywających w niej osób, umożliwiającej ich 
identyfikację, zakres udzielonej pomocy i okres 



 14 

pobytu w placówce. 
8. Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu  

w ośrodku wsparcia dla: 
A. 6 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu 

„Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu 
pracowni remontowej i poradnictwa psychologicznego, 
domek 29. Planowana łączna kwota środków przeznaczona 
na dofinansowanie realizacji zadania w 2012 roku –  
83 000,00 zł. 

B. 8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle 
Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni 
ogrodniczo – porządkowej i zatrudnienie pracownika 
socjalnego, domek 47. Planowana łączna kwota środków 
przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania  
w 2012 roku – 112 000,00 zł. 
8.1. Oferta powinna wpisywać się w cel główny, cel 

szczegółowy i cel operacyjny Gdańskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 
2015: 1.4.1, 1.4.4, 1.4.5, 1.1.4, 1.2.1, 5.1.1, 5.1.2, 7.4.1, 
7.4.2, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3. 

8.2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2012 r. –  
31 grudnia 2012 r. 

8.3. Miejsce realizacji zadania: budynki przekazane  
z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańska dla MOPS 
w Gdańsku, przekazane w użyczenie organizacjom:  
nr 29, 47 przy ul. Sitowie w Gdańsku. 

8.4. Zakres zadania: 
8.4.1. Zapewnienie miejsc hostelowych czasowego 

pobytu dla osób niepełnosprawnych oraz 
bezdomnych kobiet z dziećmi wytypowanych 
przez organizację pozarządową, 
zaakceptowanych przez MOPS w Gdańsku,  
z którymi zostaną podpisane trójstronne 
kontrakty socjalne (beneficjent, organizacja 
pozarządowa, MOPS), z uwzględnieniem „Zasad 
funkcjonowania projektu pilotażowego „Osiedle 
Sitowie” stanowiących Załącznik Nr 1 do 
niniejszego Załącznika; 

8.4.2. Realizacja potrzeb bytowych uczestników  
w trakcie pobytu w ośrodku wsparcia 
(wyposażenie w niezbędny sprzęt, środki higieny 
osobistej oraz częściowe zapewnienie 
wyżywienia); 

8.4.3. Udzielenie uczestnikom pomocy  
w podstawowych czynnościach życiowych oraz 
niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw 
osobistych (porady prawne, psychologiczne itp.); 

8.4.4. Umożliwienie uczestnikom udziału w terapii 
zajęciowej, podnoszenie ich sprawności oraz 
aktywności psychofizycznej; 
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8.4.5. Zabezpieczenie potrzeb kulturalnych uczestników 
oraz warunków do rozwoju samorządności; 

8.4.6. Rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem; 
8.4.7. Prowadzenie innych formy aktywizacji; 
8.4.8. Prowadzenie treningu samodzielności (wraz  

z treningiem ekonomicznym) przy udziale 
odpowiednich specjalistów m.in. w ramach 
pracowni znajdującej się na terenie Osiedla  
w tym próba zatrudnienia poprzez pozyskanie 
zleceń spoza Osiedla; 

8.4.9. Prowadzenie na rzecz całego Osiedla 
poradnictwa takiego jak określone w zadaniu; 

8.4.10.Ścisła współpraca z Radą Osiedla w zakresie 
funkcjonowania projektu, działań integracyjnych 
w obrębie całego Osiedla i readaptacyjnych 
uczestników; 

8.4.11.Prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki 
zajęć z listami obecności, ewaluacja podjętych 
działań na rzecz przygotowania uczestników do 
pracy w spółdzielni socjalnej i na otwartym rynku 
pracy); 

8.4.12.Określenie zasad prowadzenia pracowni  
z wyszczególnieniem działalności na rzecz całego 
Osiedla. 

8.5. Zakres zadania w ramach poszczególnych pracowni: 
8.5.1. Pracownia remontowa: 

- przeprowadzanie drobnych prac remontowych 
w domach należących do Osiedla, 

- próba pozyskania zleceń spoza Osiedla, 
- inne – zgodnie z wytycznymi ustalonymi 

przez Radę Osiedla; 
8.5.2. Pracownia ogrodniczo – porządkowa: 

- prowadzenie prac ogrodniczo – porządkowych na 
terenie Osiedla, 

- próba pozyskania zleceń spoza Osiedla, 
- inne – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez 

Radę Osiedla; 
8.6. Dodatkowe wymagania kadrowe: 

8.6.1. Informacja na temat kwalifikacji kadry. 
8.7. Inne: 

8.7.1. Informację o szczegółowych warunkach 
technicznych oraz szacunkowych kosztach 
utrzymania lokali można uzyskać w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

5. Warunki 
uczestnictwa  
w konkursie 

Oferty na realizację zadania w ramach konkursu mogą składać 
zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6. Realizatorzy 
1. Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,  

w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające  
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w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje  
i stowarzyszenia; 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 
do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz  
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego; 

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
4. Spółdzielnie socjalne; 
5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 

niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczające 
całość dochodu na realizację celów statutowych – które nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

7. Miejsce i termin, 
w którym  można 

zapoznać się ze 
szczegółowymi 

warunkami 
konkursu  

i materiałami 
informacyjnymi  
o przedmiocie 

konkursu 

Formularze ofert można pobrać ze strony: www.mops.gda.pl lub 
odebrać na miejscu, w siedzibie organizatora: Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 134 A 
w Gdańsku, pokój nr 11 (kancelaria) 
Merytorycznych konsultacji udzielają: 
• w zakresie zadania nr 1: p. Ewa Zając, Dział Pieczy 

Zastępczej, ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku,  
tel. 058/326-50-70; 

• w zakresie zadania nr 2 i 4: p. Ewa Bartkowiak, Dział  
ds. Seniorów, ul. Dyrekcyjna 5 w Gdańsku, tel. 058/305-43-24 
wew. 141; 

• w zakresie zadania nr 3: p. Maciej Bylicki, Dział ds. Osób 
Niepełnosprawnych, ul. Dyrekcyjna 5 w Gdańsku,  
tel. 058/305-43-24 wew. 138; 

• w zakresie zadań nr 5, 6 i 7: p. Aleksandra Hawryluk, Dział ds. 
Osób Bezdomnych, tel.: 58/342-18-55 wew. 130; 

• w zakresie zadania nr 8: p. Lidia Kamińska, Dział Kierunków 
Rozwoju, tel. 58/342-31-52. 

W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień 
udzielają: 
• p. Ewa Kremer i p. Agnieszka Witek, ul. Leczkowa 1a  

w Gdańsku, tel. 058/342-31-58, e-mail: 
wspolpracazngo@mops.gda.pl 

 
Termin składania ofert – 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu. 

8. Miejsce, sposób  
i termin składania 

ofert 

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie  
z napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2012” wraz z oznaczeniem 
numeru i nazwy zadania (wyszczególnionego w pkt 4 niniejszych 
szczegółowych warunków), w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
19 grudnia 2011 roku, w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 134 A (pokój  
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nr 11) lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134 A. 
 
W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia 
oferty decyduje data wpływu do MOPS. 
Organizacja pozarządowa, która składa kilka ofert w konkursie 
powinna złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej i opisanej 
kopercie. Do kilku ofert można dołączyć jeden komplet 
załączników (dotyczących wymogów formalnych) w odrębnej 
opisanej i zamkniętej kopercie. Wszystkie tak opisane koperty 
należy włożyć do jednej dużej koperty z napisem „Otwarty 
Konkurs Ofert 2012” wraz z oznaczeniem numerów i nazw zadań 
(wyszczególnionych w pkt 4 niniejszych szczegółowych 
warunków). 
 
Zlecenia wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie 
wsparcia/powierzenia, tj. udzielenia dotacji na dofinansowanie 
ich realizacji/udzielenia dotacji na sfinansowanie ich realizacji. 

9. Termin i tryb 
rozpatrzenia ofert 

Oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone najpóźniej do 
dnia 28 grudnia 2011 roku, w siedzibie Organizatora Konkursu 
(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku,  
ul. Marynarki Polskiej 134 A 80-865 Gdańsk) przez Komisję 
Konkursową powołaną na mocy niniejszego Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gdańska. 
 
Prezydent Miasta Gdańska, na podstawie oceny dokonanej przez 
Komisję Konkursową, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną 
przyznane dotacje. 
 
Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 

10. Finansowanie 
zadania 

1. Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy zawartej 
zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2. W ramach kosztów projektu sfinansować można jedynie 
działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów 
projektu pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. 

3. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie  
oraz rozsądne wydatki poniesione przez organizację w trakcie 
realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami 
księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania  
i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).Są nimi 
np.: 
3.1. koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego 

zadania, uwzględnione w kosztorysie (budżecie) zadania  
i umieszczone w ofercie; 

3.2. koszty związane z obsługą i administracją realizowanego 
zadania, które związane są z wykonywaniem działań  
o charakterze administracyjnym, nadzorczym  
i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną 
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zadania; 
3.3. inne koszty, w tym koszty wyposażenia, publikacji  

i promocji; 
3.4. koszty spełniające wymogi przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców; 

3.5. koszty faktycznie ponoszone za okres, którego dotyczy 
umowa; 

3.6. amortyzacja posiadanych lub zakupionych środków 
trwałych przeznaczonych i używanych w celu realizacji 
zadania (w okresie trwania zadania); 

3.7. koszty wkładu osobowego – rozumianego jako 
nieodpłatna praca wolontariuszy lub członków danej 
organizacji; 

3.8. koszty udokumentowane i wykazane w ewidencji 
finansowej organizacji. 

4. Wydatki niekwalifikowane to: 
4.1. koszty niezwiązane z zadaniem oraz koszty pokryte przez 

inne podmioty dofinansowujące to samo zadanie (zakaz 
tzw. podwójnego finansowania wydatku,  
tj. zrefundowanie całkowicie lub częściowo danego 
wydatku więcej niż raz); 

4.2. fundusze rezerwowe (oszczędności na rzecz strat  
i możliwych przyszłych długów), długi, odsetki od 
długów, długi nieściągalne, odsetki i kary; 

4.3. produkcja materiałów i publikacji dla celów 
komercyjnych; 

4.4. wkład rzeczowy; 
4.5. podatek VAT (wyjątek: organizacja wykaże, że nie jest  

w stanie odzyskać podatku VAT); 
4.6. koszty związane z umową leasingu, nie będące częścią 

raty leasingowej związanej ze spłatą kapitału 
leasingowanych aktywów w tym w szczególności: marża 
finansującego, odsetki od refinansowania wydatków, 
opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe wydatki; 

4.7. koszty dotyczące środków transportu jeśli przekraczają 
10% kwoty przyznanej dotacji lub kwoty 24 000,00 zł 
rocznie; 

4.8. koszty zastąpienia personelu, który jest oddelegowany do 
pracy przy realizacji zadania; 

4.9. wydatki związane z zadaniem, poniesione przez 
organizatora przed i po określonym w umowie terminie 
realizacji zadania; 

4.10. koszty poniesione w związku z uzgodnionymi w umowie 
działaniami w ramach zleconego zadania w kwocie 
przewyższającej zakres rzeczowo – finansowy określony 
w umowie. 

5. Pod pojęciem kosztu faktycznie poniesionego w okresie, 
którego dotyczy umowa należy rozumieć wydatek poniesiony 
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w znaczeniu kasowym w danym okresie, tj. jako rozchód 
środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego, 
powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych  
od Zleceniobiorcy. Zasadą jest, że dla uznania kosztu musi 
zaistnieć jednocześnie koszt i wydatek w danym roku realizacji 
zadania. W przypadku umów wieloletnich możliwe jest 
uznanie wydatku na podstawie dokumentu wystawionego w 
kolejnym roku, a dotyczącego kosztów za poprzedni rok, z 
zastrzeżeniem pkt.3.5. 

6. Dowodem poniesienia kosztu jest opłacona faktura VAT lub 
inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej 
wraz z dowodami zapłaty. Dowodem zapłaty w przypadku 
płatności gotówkowej jest dokument księgowy z adnotacją np. 
„zapłacono gotówką/forma płatności: gotówka lub inny 
dokument potwierdzający rozchód z kasy Zleceniobiorcy. 
Dowodem zapłaty w przypadku płatności bezgotówkowej jest 
odpowiedni rachunek bankowy dokumentujący obciążenia 
rachunku. Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się dla 
wydatków dokonanych przelewem lub kartą płatniczą – datę 
obciążenia rachunku, natomiast dla wydatków dokonanych 
gotówką – datę faktycznie dokonanej płatności. 

7. Podmiot składający ofertę dokonuje podziału niżej 
wymienionych kosztów na merytoryczne, obsługi i inne 
koszty. 
Za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej, przyjmuje się: 
7.3. koszty wynagrodzeń, które dotyczą: 

- personelu zatrudnionego przy bezpośredniej realizacji 
zadania, (także osoby prowadzące działalność 
gospodarczą bezpośrednio pracujące przy realizacji 
zadania np.: psycholog, pedagog itp.), 

- personelu zatrudnionego do prowadzenia spraw 
administracyjno – kadrowo – księgowych w zakresie 
realizacji zadania, 

obejmują one koszty wynagrodzeń wynikające z umów  
o pracę, umów zlecenia, o dzieło lub innych umów 
cywilnoprawnych wraz ze składkami pracodawcy na 
ubezpieczenia społeczne, składkami na Fundusz Pracy  
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 
odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
Kosztami kwalifikowanymi mogą być również premie, 
nagrody i dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz 
przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie 
wynagradzania Zleceniobiorcy. W przypadku 
Zleceniobiorców, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa nie są zobowiązani do tworzenia regulaminów - premie, 
nagrody i dodatki do wynagrodzeń mogą być kwalifikowane,  
o ile zostaną odpowiednio udokumentowane i załączone do akt 
osobowych pracownika; 
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Środki finansowe wypłacane są do wysokości budżetu kosztów 
wynagrodzeń. 
Wynagrodzenia na poszczególnych rodzajach stanowisk przy 
realizacji zadania finansowane z dotacji mogą być ustalane 
przez Zleceniodawcę z uwzględnieniem zasady równego 
traktowania podmiotów. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo 
do zmniejszenia kwoty dofinansowania wynagrodzenia  
w uzasadnionym przypadku. 
Podstawą wypłaty wynagrodzeń są umowy o pracę, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło lub inne dokumenty. 
Praca wykonywana przez osoby, do których odnoszą się koszty 
wynagrodzeń powinna być związana z realizacją zadania. Do 
sprawozdań koszty wynagrodzeń powinny być 
udokumentowane listami płac, rachunkami do umów zleceń 
lub o dzieło lub innymi dokumentami z potwierdzeniem 
wypłaty (wyciąg bankowy lub podpis potwierdzający odbiór 
wynagrodzenia). 
7.4. koszty wyżywienia czyli koszty środków żywności lub 

gotowych posiłków dla uczestników zadania  
w odniesieniu do standardu danej placówki i związane 
bezpośrednio z realizacją zadania; 

7.5. koszty materiałów i wyposażenia w części 
zaangażowanej do realizacji zadania, w tym m.in.: 
- zakup materiałów biurowych zakupione na potrzeby 

realizacji zadania, obejmują materiały papiernicze, 
piśmiennicze i materiały związane z eksploatacją 
komputerów, 

- zakup paliwa, 
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związany  

z opisem działań do realizacji zadania, 
- zakup środków higieny i czystości, 
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 

(konieczność wykonania tych prac powinna wynikać 
ze stanu technicznego pomieszczeń lub urządzeń, 
uniemożliwiającego lub utrudniającego realizację 
zadania będącego treścią umowy, 

- zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego do 
potrzeb realizacji zadania, 

- zakup wyposażenia (bez uwzględnienia zakupu 
sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego), 
maksymalnie do wysokości 10% przyznanej dotacji. 
Przez wyposażenie należy rozumieć przedmioty o 
niskiej jednostkowej wartości początkowej, których 
wartość początkowa mieści się w kwocie 
uprawniającej do zaliczenia wydatków poniesionych 
na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów  
w miesiącu oddania ich do używania, określonej  
w przepisach podatkowych, 

- inne uzasadnione koszty poniesione w związku  
z realizacją zadania uzgodnione ze Zleceniodawcą; 
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7.4.  koszty eksploatacyjne związane z budynkiem w części 
zaangażowanej do realizacji zadania: 
- koszt wynajmu pomieszczeń lub ich części związany 

bezpośrednio z realizacją zadania; 
- koszty eksploatacji pomieszczeń (wraz z mediami); 
- inne uzasadnione koszty związane z użytkowaniem 

pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadania,  
np. niezbędne koszty napraw, konserwacji związane  
z budynkiem; 

7.5. inne koszty: 
- koszty usług telekomunikacyjnych, 
- koszty usług pocztowych, 
- koszty usług bankowych dotyczących bezpośredniej 

realizacji zadania, 
- koszty leasingu operacyjnego (jedynie część raty 

leasingowej związanej ze spłatą kapitału 
leasingowanych aktywów), 

- koszty usług zleconych wykonawcom zewnętrznym,  
w przypadku gdy Zleceniobiorca nie może wykonać 
samodzielnie czynności będących przedmiotem usług, 
w części związanej z realizacją zadania,  
np. monitoring obiektu, koszty napraw, konserwacji 
sprzętu i urządzeń, usług księgowych, 

- koszt zakupu biletów wstępu do placówek 
prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, 
rehabilitacyjną lub sportową wynikający z opisu 
działań zadania, koszty wyjazdów terapeutycznych  
i rehabilitacyjnych (konieczność dołączenia imiennej 
listy uczestników/osób korzystających), 

- amortyzacja posiadanych lub zakupionych środków 
trwałych, w okresie trwania realizacji zadania,  
z zastrzeżeniem, że jej szczegółowe zasady zostały 
określone w umowie, 

- koszty inwestycyjne związane z realizacją zadania,  
o ile ich sfinansowanie z dotacji zostało przewidziane 
w realizacji zadania przez Zleceniobiorcę  
i zaakceptowane przez Zleceniodawcę, 

- inne uzasadnione koszty poniesione w związku  
z realizacją zadania uzgodnione ze Zleceniodawcą. 

8. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości,  
o jaką oferent wnioskował, złożona oferta jest wiążąca bez 
możliwości zmniejszenia wkładu osobowego, wysokości 
finansowych środków własnych, środków z innych źródeł,  
w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego.  
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy oferent/oferenci umieszczą  
w ofercie informację (w części IV Kalkulacja przewidzianych 
kosztów realizacji zadania publicznego) o złożeniu wniosków  
o dofinansowanie do organów administracji publicznej lub 
innych jednostek sektora finansów publicznych określając, że 
wniosek czeka na rozstrzygnięcie. W przypadku nieuzyskania 
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dotacji lub nieuzyskania jej w pełnej wysokości, gdy istnieje 
możliwości realizacji zadania w ograniczonym zakresie, 
oferent może dokonać stosownych zmian w ofercie. 

9. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości 
oferent celem aktualizacji może jedynie przedstawić 
zaktualizowany harmonogram. 

10. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości mniejszej od 
wnioskowanej, oferent powinien utrzymać % udział 
finansowego wkładu własnego deklarowanego w ofercie  
w stosunku do otrzymanej dotacji. W uzasadnionym 
przypadku może nastąpić zmniejszenie % udziału finansowego 
wkładu wobec podanego w ofercie, jednak musi to być 
uzasadnione specyfiką zadania a przed podpisaniem umowy 
oferent obowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyny 
tych zmian i uzyskać akceptację organizatora konkursu. 

11. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od 
wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do określenia, 
czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do 
przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu 
projektu, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy. 

12. Po wybraniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywane  
w trakcie realizacji zadania przesunięcia pomiędzy 
poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie,  
w części dotyczącej przyznanej dotacji (przesunięcia 
środków z jednej pozycji kosztorysu do drugiej) wymagają 
uzyskania pisemnej zgody Organizatora, jeżeli suma 
proponowanych zmian w jednej pozycji kosztorysowej 
przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków. 
W pozycjach dotyczących wynagrodzeń i honorariów 
jakiekolwiek zwiększenia uzasadnione realizacją zadania, 
powinny zostać pisemnie wyjaśnione oraz zaakceptowane 
przez Organizatora konkursu. 
Możliwe jest, w przypadkach uzasadnionych realizacją 
zadania, dodanie nowej kategorii wydatków poniesionych  
z dotacji, po uzyskaniu pisemnej zgody organizatora konkursu. 

13. Wysokość dotacji, o którą ubiega się Oferent, w przypadku 
zadań zlecanych na zasadzie dofinansowania, może wynosić 
maksymalnie do 99% wartości projektu. Minimalny 
finansowy wkład własny lub pochodzący z innych źródeł 
wynosi 1%. Rozliczenie wkładu własnego podmiotu 
realizującego zadanie następować będzie w każdym przypadku 
poprzez przedstawienie wykazu faktur z opisem rodzaju 
poniesionego kosztu. Środki dotacyjne będą rozliczane poprzez 
dołączone do sprawozdań potwierdzone za zgodność  
z oryginałem kopie faktur, rachunków i innych dokumentów 
wymaganych przez Zleceniodawcę. 

14. Przez koszty finansowane ze środków własnych, z innych 
źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, 
rozumie się m.in.: wszystkie środki finansowe otrzymane przez 
organizację pozarządową z innych źródeł publicznych  
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(np. z budżetu państwa, lub budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego), od innych podmiotów oraz osób trzecich na 
realizację danego przedsięwzięcia (z wyłączeniem innej dotacji 
pochodzącej z budżetu Miasta Gdańska), środki pozyskane ze 
sprzedaży biletów, składek, darowizn, bądź środki 
wypracowane przez organizację, które zostały przeznaczone na 
realizację danego projektu. 

15. Przez osobowy wkład własny należy rozumieć: 
15.1. pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi 

porozumieniami, ich kartami pracy lub oświadczeniami 
wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań; 

15.2. pracę członków organizacji udokumentowaną 
oświadczeniami o wykonaniu powierzonych zadań. 

Organizacja przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego 
bierze pod uwagę  zadania, które powierzy do realizacji 
wolontariuszom bądź swoim członkom, czas realizacji tych 
zadań oraz koszty, jakie musiałaby ponieść zatrudniając 
odpłatny personel. 

16. Przy korzystaniu ze środków z budżetu Miasta Gdańska 
Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania przepisów 
ustawy prawo zamówień publicznych. 

17. Zleceniobiorca dokonując jednorazowego zakupu usługi lub 
towaru o wartości powyżej 60 000,00 zł brutto zobowiązany 
jest przeprowadzenia rozeznania rynku. Rozeznanie rynku 
można uznać za spełnione pod warunkiem wykonania 
poniższych czynności: 
17.1. wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech 

potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje 
trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia 
równocześnie; 

17.2. zamieszczenia na swojej stronie internetowej, o ile 
posiada taką stronę, oraz w swojej siedzibie powyższego 
zapytania ofertowego; 

17.3. zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności: 
opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz 
termin składania ofert, przy czym termin na złożenie 
oferty powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od dnia 
otrzymania zapytania ofertowego; w przypadku, gdy 
pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 
trzech potencjalnych wykonawców Organizacja otrzyma 
tylko jedną ofertę, uznaje się rozeznanie za spełnione; 

17.4. wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert  
w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria 
oceny; 

17.5. wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do 
którego załączane są zebrane oferty. Protokół, jest 
dokumentem potwierdzającym prawidłowość wyboru 
wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności. 
Protokół powinien zawierać co najmniej: 
- informację, do jakich co najmniej trzech 
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potencjalnych wykonawców Zleceniobiorca wysłał 
zapytanie ofertowe lub informację o tym, że na rynku 
nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców wraz  
z uzasadnieniem wskazującym na obiektywne 
przesłanki potwierdzające ten fakt, 

- informację o sposobie upublicznienia zapytania 
ofertowego przez Zleceniobiorcę, 

- wykaz ofert, które wpłynęły do Zleceniobiorcy  
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze 
wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zleceniobiorcy 
oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią 
odpowiedź na kryteria oceny ofert, 

- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem 
wyboru, 

- datę sporządzenia protokołu i podpis Zleceniobiorcy 
lub osoby upoważnionej przez Zleceniobiorcę do 
podejmowania czynności w jego imieniu; 

17.6. dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą  
i protokołu konieczna jest forma pisemna; dla 
pozostałych czynności związanych z udzieleniem 
zamówienia dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks. 

11. Kryteria oceny 
ofert 

1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru określone są  
w Karcie oceny oferty, stanowiącej Załącznik Nr 3 do 
niniejszego Załącznika. 

2. Oferta podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. 
2.1. Kryteria oceny formalnej: 

- oferta powinna być prawidłowo wypełniona i złożona 
w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, 

- oferta powinna być podpisana przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli  
w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub 
ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami 
wynikającymi z dokumentu określającego osobowość 
prawną, 

- do oferty dołączono kopię odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 
potwierdzające status prawny oferenta, 

- do oferty dołączono dokument potwierdzający 
upoważnienie do działania w imieniu oferenta 
(pełnomocnictwo) – w przypadku wyboru innego 
sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę 
niż wynikający z KRS lub innego, właściwego 
rejestru, 

- oferta mieści się w całości w sferze zadań 
publicznych, określonych w art. 4 ustawy, 
realizowanych przez oferenta prowadzącego 
działalność statutową w danej dziedzinie, 

- oferent wypełnił oświadczenie, zawarte w części 
końcowej wzoru oferty. 

2.2. Kryteria oceny merytorycznej: 
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- wartość merytoryczna projektu, 
- deklarowana jakość działania, kwalifikacje  

i doświadczenie osób bezpośrednio realizujących 
zadanie, 

- koszt realizacji projektu, w tym kalkulację kosztów  
w relacji do zakresu rzeczowego zadania, 

- zadeklarowany udział środków finansowych własnych 
albo pozyskanych z innych źródeł na realizację 
zadania oraz wkład rzeczowy i osobowy, w tym 
świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 
członków, 

- korzystanie z innych źródeł finansowania projektu, 
- współpraca z innymi podmiotami przy realizacji 

projektu, 
- dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Miastem 

Gdańsk, 
- staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej, 
- analiza i ocena realizacji zadań zleconych 

wnioskodawcy w okresie poprzednim, 
- rozliczenie się podmiotu ze środków finansowych 

otrzymanych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę 
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia, 

- wysokość dotacji, która jest przeznaczona na 
realizację zadania, 

- ewentualne zaległości w rozliczeniach podatkowych  
i z tytułu ubezpieczeń społecznych. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje z uwzględnieniem 
zastrzeżeń organizatora konkursu wymienionych w pkt 15 
niniejszych szczegółowych warunków konkursu. 

12.Harmonogram 
pracy komisji 
konkursowej 

1. Komisja konkursowa, powołana na mocy Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gdańska, po wstępnej ocenie oferty pod 
względem formalnym i merytorycznym przez pracowników 
Organizatora, dokona ostatecznej oceny i wyboru 
najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację 
zadań najpóźniej do dnia 28 grudnia 2011 r. 

2. Wyniki konkursu Komisja konkursowa przedkłada do 
zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Gdańska. 

3. Prezydent Miasta Gdańska może dokonać zmian  
w przedstawionej propozycji Komisji konkursowej. 

4. W konkursie nie przewiduje się trybu odwoławczego od 
decyzji Prezydenta. 

13. Sposób 
informowania o 

wynikach konkursu 

Wyniki Konkursu, z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu  
i wysokości przyznanej dotacji, ogłasza Prezydent poprzez 
wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Gdańsku oraz publikację na stronach internetowych Miasta oraz 
Organizatora, w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania 
konkursowego. 

14. Istotne 
postanowienia 

dotyczące umowy  

Niniejszy Konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umów  
o udzielenie zamówienia na realizację zadań publicznych  
w roku 2012.  
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i jej treści 

15. Zastrzeżenia 
ogłaszającego 

1. Oferty nieprawidłowo wypełnione, złożone po upływie 
wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego odwołania 
bez podania przyczyny oraz wydłużenia terminu składania 
ofert czy terminu rozstrzygnięcia.  

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 
nierozdysponowania wszystkich środków  przewidzianych  
w ogłoszeniu konkursu.  

4. Przed zawarciem umowy Organizator konkursu może zażądać  
od oferentów, zaświadczeń dotyczących rozliczeń składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz podatkowych. 

5. Organizacja pozarządowa może otrzymać dotację na więcej niż 
jedno zadanie w ciągu roku. 

16. Zasady 
przyznawania 

dotacji 

Dotacje nie mogą być udzielone na: 
1. realizację projektu, który uzyskał finansowanie z budżetu 

Miasta Gdańska z innego tytułu; 
2. zakup nieruchomości; 
3. wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupu środków 

trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości  
o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów 
podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać 
odpisów amortyzacyjnych; 
[podstawa prawna dotycząca inwestycji i środków trwałych 

art. 3 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (t.j.: Dz. U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223  

z późn. zm.) oraz art. 16 a ust. 1 w związku z art. 16 d ust. 1 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób 

prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn.  zm.)]; 
4. finansowanie kosztów działalności gospodarczej; 
5. działalność polityczną lub religijną; 
6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub 

prawnym, 
7. kosztów świadczeń medycznych, w tym pielęgniarskich  

i rehabilitacyjnych, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na 
niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym 
poza uprawienia wynikające z przepisów o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

17. Zawartość 
złożonej oferty oraz 

wymagane 
załączniki 

1. Oferta powinna być złożona wyłącznie na druku 
załączonym do ogłoszenia o konkursie, który należy 
wypełnić czytelnie z zachowaniem układu i kolejności 
rubryk. 

2. Wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca,  
w których naniesiono zmiany (poprawki) muszą być 
podpisane przez upoważnionego/nych przedstawiciela/li 
Oferenta. 

3. Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone  
w sposób trwały, uniemożliwiający jej naruszenie. 

4. Do oferty należy załączyć: 
4.1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  
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lub ewidencji, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym  
i prawnym; 

4.2. dokument potwierdzający upoważnienie do działania  
w imieniu oferenta (pełnomocnictwo) – w przypadku 
wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu 
składającego ofertę niż wynikający z KRS  
lub innego, właściwego rejestru; 

4.3. aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – 
statut; 

4.4. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji 
podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający 
z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument 
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu 
oferenta(-ów); 

4.5. dodatkowe, wymagane w szczegółowej specyfikacji 
zadania. 

5. W przypadku złożenia kopii załączników wymienionych 
powyżej dokument musi zawierać klauzulę „za zgodność  
z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz 
z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia 
dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów 
może potwierdzić: 
5.1. osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym; 
5.2. inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu; 
5.3. notariusz, adwokat, radca prawny. 

6. Dodatkowo można dołączyć: 
6.1. rekomendacje dla organizacji; 
6.2. umowę partnerską lub oświadczenie partnera o 

współpracy, zapewnieniu miejsca dla realizacji zadań. 
7. Oferta powinna: 

7.1. mieścić się w całości w sferze zadań publicznych, 
określonych w art. 4 ustawy, realizowanych przez 
oferenta prowadzącego działalność statutową w danej 
dziedzinie; 

7.2. być podpisana przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu 
oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie  
z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego 
osobowość prawną; 

7.3. zawierać wypełnione wszystkie oświadczenia 
umieszczone w ofercie (Załącznik Nr 2 do niniejszych 
warunków). 

8. Oferty na realizację zadań publicznych podlegają procedurze 
uzupełniania braków formalnych. 
Uzupełnienie braków formalnych dotyczy wyłącznie: 
8.1. uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą,  

w przypadku gdy nie została ona podpisana przez 
wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu oferenta; 

8.2. uzupełnienia dokumentu (pełnomocnictwa) 
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potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu 
oferenta; 

8.3. wypełnienia oświadczeń zawartych w końcowej części 
oferty. 

Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony 
(wraz z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszony 
konkurs z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej) na 
stronie internetowej www.gdansk.pl, www.mops.gda.pl,  
w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszony na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Organizatora w dniu 21 grudnia 2011 r. 

 
Organizacja w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy ofert 
może uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora  
w Zespole Zlecania Zadań i Zamówień Publicznych MOPS  
w Gdańsku, ul. Leczkowa 1a, pok. 216). 
Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej 
terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych. 

18. Terminy  
i warunki realizacji 

zadania 

Zadanie będzie realizowane w terminie i na warunkach 
określonych w umowie. 

19. Realizacja 
zadań w ramach 

otwartego 
konkursu ofert  

w roku poprzednim 
i bieżącym 

Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim w ramach 
otwartego konkursu ofert, jest umieszczony na stronach 
internetowych Miasta Gdańska. Planowane zadania na 2012 rok 
ujęte są w Uchwale Nr XVIII/305/11 Rady Miasta Gdańska  
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2012”. 

20. Załączniki do 
niniejszych 
warunków 

Załącznik Nr 1 - Zasady funkcjonowania projektu pilotażowego 
„Osiedle Sitowie”, 
Załącznik Nr 2 - Oferta realizacji zadania publicznego. 
Załącznik Nr 3 - Karty oceny oferty. 

21. Sprawozdanie 
końcowe  

z wykonania 
zadania 

publicznego 

Wzory dokumentów związanych z realizacją programu określa 
rozporządzenie 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). Wzór sprawozdania końcowego zostanie przekazany przy 
podpisaniu umowy na realizację zadania. 

 
 
 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Ewa Kamińska 
Zastępca Prezydenta 

Miasta Gdańska 
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Załącznik Nr 1 
do Załącznika Nr 1 
do Zarządzenia Nr 1597/11 
Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
Zasady funkcjonowania projektu pilotażowego  

„Osiedle Sitowie” 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
„Osiedle Sitowie” stanowi sieć wszechstronnego wsparcia w usamodzielnieniu  

oraz przygotowaniu zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
w szczególności z problemami zdrowia psychicznego, niepełnosprawnych oraz bezdomnych, 
w tym matek z małoletnimi dziećmi. 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa beneficjentów oraz 
zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu w ośrodku wsparcia na czas trwania 
treningów uspołeczniających i zawodowych. 

Uczestnicy projektu, uczestnicząc w różnorodnych, wyspecjalizowanych treningach 
przygotowywani zostaną do samodzielnego życia oraz do pracy w spółdzielni socjalnej  
i na otwartym rynku pracy. 

„Osiedle Sitowie” jest umiejscowione w budynkach znajdujących się przy  
ul. Sitowie przekazanych na ten cel przez Prezydenta Miasta Gdańska Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej z zasobów mieszkaniowych Miasta.  

„Osiedle Sitowie” jest jednostką organizacyjną działającą w strukturach Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. Realizacja zadania prowadzona będzie przez 
organizacje pozarządowe, które organizować będą szereg treningów w pracowniach 
utworzonych w poszczególnych domkach/lokalach,. Placówka działać będzie w oparciu  
o regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdańsku. 

Realizacja projektu wynika z zapisów art. 17 ust. 1 pkt 1, 3 i 10, art. 17 ust. 2  
pkt 3 i 4 i art. 36 pkt 2a, 2i, 2q, art. 48 ust. 1, 2, art. 49 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn zm.) oraz Uchwały  
Nr XXVI/828/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Gdańskiej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015 z późn. zm. 

Projekt realizuje następujące cele Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych do roku 2015: 
- Cel główny 1, cel szczegółowy 1.4, cel operacyjny 1.4.1; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.9 
- Cel główny 5, cel szczegółowy 5.1, cel operacyjny 5.1.1; 5.1.2 
- Cel główny 7, cel szczegółowy 7.4; 7.7, cel operacyjny 7.4.1; 7.4.2; 7.7.1; 7.7.2; 7.7.3. 
 
II. Zasady funkcjonowania 

Beneficjenci projektu otrzymają wsparcie poprzez udział w szeregu treningów 
prowadzonych w poszczególnych budynkach przez wybrane w drodze konkursu organizacje 
pozarządowe. 

Organizacje pozarządowe utworzą pracownie, w których prowadzić będą treningi 
społeczne i zawodowe dla beneficjentów. Treningi mają na celu przywrócenie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego życia oraz podjęcia zatrudnienia. Realizacja powyższych 
celów odbywać się będzie przez zastosowanie różnorodnych technik terapii zmierzających  
do nabywania i rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, 
zaradności osobistej, psychofizycznej i specjalistycznych umiejętności zawodowych. 
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Wszyscy uczestnicy zostaną objęci trójstronnym kontraktem (beneficjent, organizacja 
pozarządowa, MOPS), który zawierać będzie formy, zakres i metody pracy, planowane efekty 
oraz sposób monitorowania realizacji projektu. Kontrakt zobowiązywać będzie do aktywnego 
uczestnictwa w projekcie. 

W ramach Osiedla, w poszczególnych budynkach, zostaną utworzone następujące 
pracownie (każda organizacja będzie odpowiedzialna za jedną pracownię): 
1. Pracownia rękodzieła, mająca na celu: 

− rozwijanie umiejętności manualnych przez uczestników; 
− nabywanie umiejętności sprzedaży własnych wyrobów; 
− próbę pozyskania zleceń na wyroby pracowni spoza Osiedla; 
− inne – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Radę Osiedla. 

2. Pracownia remontowa, której celem będzie: 
− przeprowadzanie drobnych prac remontowych w domach należących  

do Osiedla; 
− próba pozyskania zleceń spoza Osiedla; 

3. Pracownia ogrodniczo – porządkowa, mająca za zadanie: 
− prowadzenie prac ogrodniczo – porządkowych na terenie Osiedla; 
− próba pozyskania zleceń spoza Osiedla. 

4. Punkt opiekuńczo - konsultacyjny dla matek z dziećmi zajmujący się: 
− diagnozą problemów wychowawczych; 
− pomocą w prowadzaniu i wdrażaniu pożądanych zmian w procesie 

wychowawczym; 
− organizacją czasu wolnego dzieci. 

5. Pracownia bukieciarska, której celem będzie: 
− prowadzenie nauki układania kwiatów; 
− układanie kompozycji kwiatowych z roślin żywych i suszonych; 
− nauka tworzenia bukietów ślubnych i komunijnych; 
− nauka komponowania drobnych dekoracji kwiatowych na różne okazje. 

6. Pracownia fotograficzno – filmowa, której celem będzie: 
− nauka wyrażania swoich emocji, uczuć poprzez fotografię; 
− nauka robienia i obróbki zdjęć; 
− poprawa komunikacji interpersonalnej, poprzez dyskusje o filmie; 
− nauka zachowań ułatwiających poprawne funkcjonowanie w grupie; 
− nauka obsługi urządzeń technicznych służących do robienia zdjęć czy projekcji 

filmowych. 
Ponadto, każda z pracowni prowadzić będzie inne zadania w oparciu o wytyczne Rady 

Osiedla. Należy również przyjąć, iż w toku realizacji zadań, każda pracownia poddana będzie 
ocenie pod względem jej efektywności i faktycznego zapotrzebowania, po której możliwa 
będzie zmiana profilu pracowni lub ich rozszerzanie. Formuła warsztatów powinna być zatem 
elastyczna, dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjentów. 

Uczestnikom projektu, na czas realizacji programu aktywizującego społecznie  
i zawodowo, zapewnione będą miejsca hostelowe okresowego pobytu. Liczba 
zabezpieczonych miejsc uzależniona będzie od ilości przekazanych lokali. W projekcie 
wezmą udział bezdomne matki z dziećmi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Przy 
okazji realizacji zleconych zadań każda z organizacji będzie realizowała jedno wspólne 
zadanie na rzecz wszystkich uczestników „Osiedla Sitowie” - pomoc psychologiczną, 
pedagogiczną, informacyjną, pracownika socjalnego i asystenta. Podział zadań  
dla poszczególnych organizacji uwzględniających zapewnienie miejsc hostelowych 
przedstawia się następująco: 
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• wspieranie 8 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle 
Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni rękodzieła i zatrudnienie 
asystenta osobistego – domek nr 45; 

• wspieranie 6 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle 
Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni remontowej i poradnictwa 
psychologicznego – domek nr 29; 

• wspieranie 8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie”  
oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni ogrodniczo – porządkowej  
i zatrudnienie pracownika socjalnego - domek nr 47; 

• wspieranie 8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie”  
oraz prowadzenie na rzecz projektu punktu opiekuńczo - konsultacyjnego dla 
matek z dziećmi i poradnictwa pedagogicznego - domek nr 25; 

• wspieranie 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu 
„Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni bukieciarskiej - 
domek 31; 

• prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej dla 20 osób przygotowującej  
do pracy w podmiotach ekonomii społecznej - domek 35. 

• inne, w zależności od pozyskanych lokali. 
Zadania szczegółowe organizacji w ramach projektu: 

− realizacja potrzeb bytowych w trakcie pobytu w ośrodku wsparcia (wyposażenie  
w niezbędny sprzęt, środki higieny osobistej oraz częściowe zapewnienie 
wyżywienia); 

− udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz niezbędnej 
pomocy w załatwianiu spraw osobistych (porady prawne, psychologiczne itp.); 

− umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie aktywności, 
zabezpieczenie potrzeb kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności, 
rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem oraz inne formy aktywizacji; 

− trening samodzielności (wraz z treningiem ekonomicznym) przy udziale 
odpowiednich specjalistów m.in. w ramach utworzonej pracowni znajdującej się 
na terenie Osiedla, w tym próba zatrudnienia poprzez pozyskanie zleceń spoza 
Osiedla; prowadzenie aktywizacji zawodowej przygotowującej do pracy na 
otwartym rynku lub w spółdzielni socjalnej; 

− prowadzenie na rzecz całego Osiedla poradnictwa, takiego jak określone  
w zadaniu; 

− ścisła współpraca z Radą Osiedla w zakresie funkcjonowania projektu, działań 
integracyjnych w obrębie całego Osiedla i readaptacyjnych uczestników; 

− prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki zajęć z listami obecności, ewaluacja 
podjętych działań na rzecz przygotowania uczestników do pracy w spółdzielni 
socjalnej i na otwartym rynku pracy); 

− określenie zasad prowadzenia pracowni z wyszczególnieniem działalności  
na rzecz całego Osiedla. 

 
III. Zarządzanie 
1. Koordynator 

Koordynacja działań podejmowanych w ramach „Osiedla Sitowie” została 
powierzona Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku. Bezpośrednią 
koordynację wykonuje Koordynator projektu zatrudniony przez MOPS na umowę  
o pracę. 

Dopuszcza się zorganizowanie nadzoru nad bezpieczeństwem uczestników. 
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2. Pracownicy 
Pozostałą kadrę, zatrudnioną przez organizacje pozarządowe, stanowić będą 

specjaliści  
do spraw rehabilitacji, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholodzy, pedagodzy, 
pracownik socjalny oraz asystent. 

3. Rada „Osiedla Sitowie”, 
Dla sprawnego realizowania projektu została powołana Rada „Osiedla Sitowie”, 

w skład której wchodzą: koordynator, specjaliści działający na rzecz Osiedla oraz 
przedstawiciele poszczególnych grup uczestników. Rada, prowadząc bieżący 
monitoring i ewaluację, czuwać będzie nad prawidłową i efektywną realizacją projektu. 
Do jej zadań należeć będzie ponadto opracowywanie trójstronnych kontraktów, 
zobowiązujących do aktywnego uczestnictwa w projekcie wraz ze wskazaniem osób 
odpowiedzialnych za ich realizację oraz okresowa ich ocena. Szczegółowy zakres 
działań Rady w tym prawa i obowiązki uczestników projektu określi regulamin 
organizacyjny Osiedla. 

 
IV. Zasady uczestnictwa i odpłatności 

O uczestnictwie w projekcie i wysokości odpłatności rozstrzyga Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Beneficjenci zostaną wskazani przez organizacje pozarządowe. 

Zakłada się, że uczestnicy projektu będą posiadali swoje określone środki finansowe,  
z których będą pokrywali według określonych zasad niezbędne, podstawowe potrzeby  
np. zakup niektórych artykułów spożywczych, środków czystości, a także będą partycypować 
w kosztach utrzymania: opłaty za ogrzewanie, wywóz nieczystości, wodę i ścieki, energię. 
Rada Osiedla może ustalić zasady wnoszenia opłat przez uczestników oraz sposób ich 
wykorzystania na cele projektu. 
 
V. Finansowanie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, jako jednostka organizacyjna 
realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej, zabezpieczył w planie finansowym na  
rok 2012 środki finansowe na zlecenie zadań prowadzenia hostelowych miejsc okresowego 
pobytu w budynkach przy ul. Sitowie w Gdańsku wraz z zadaniami realizowanymi na rzecz 
całego projektu oraz na zatrudnienie Koordynatora projektu. 

Organizacje pozarządowe zainteresowane przystąpieniem do konkursu  
na realizację ww. zadań zadeklarują swój udział finansowo – rzeczowy w realizowanym 
projekcie we wnioskach aplikacyjnych. 
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Załącznik Nr 2 
do Załącznika Nr 1 
do Zarządzenia Nr 1597/11 
Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 24 listopada 2011 r. 
 

 
 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
………………………………… 
data i miejsce złożenia oferty 
(wypełnia organ administracji publicznej) 

 
 

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1) 
 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) 
MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), 

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
 
 

.............................................................. 
(rodzaj zadania publicznego2)) 

.............................................................. 
(tytuł zadania publicznego) 

 
w okresie od ............ do ............. 

 
W FORMIE 

WSPIERANIA/POWIERZENIA1) REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
 

PRZEZ 
 

Gminę Miasta Gdańska 
(organ administracji publicznej) 

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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I. Dane oferenta/oferentów1)3) 
1) Nazwa: .............................................................................................. 
 
2) Forma prawna:4) 
 

(  ) stowarzyszenie    (  ) fundacja 
 
(  ) kościelna osoba prawna  (  ) kościelna jednostka organizacyjna 
 
(  ) spółdzielnia socjalna   (  ) inna………………………………… 

 
3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5) 

....................................................................................................................... 
 
4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) ........................................................ 
 
5) Nr NIP: .......................................... nr REGON: ........................................... 
 
6) Adres: 
 

miejscowość: ..................................... ul.: .................................................... 
 
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ……………………………………….. 
 
gmina: ........................................... powiat:8) .................................................. 
 
województwo: ................................................. 
 
kod pocztowy: ……………… poczta: ……….............................  
 

7) Tel.: .................................. faks: ..................................................... 
 
e-mail: ................................ http:// ............................................... 
 

8) Numer rachunku bankowego: ……………………………............................... 
 
nazwa banku: ………………………….......................................................... 
 

9) Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1): 
a) ………………………......................................................................................... 
b) ………………………………………………………………………………..... 
c) ……………………………………………………………………………..…... 

 
10) Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej 

zadanie, o którym mowa w ofercie:9) 
 

............................................................................................................................................. 
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11) Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz 
nr telefonu kontaktowego) 
............................................................................................................................................. 

 
12) Przedmiot działalności pożytku publicznego: 
 
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 
 

b) działalność odpłatna pożytku publicznego 
 

 
13) Jeżeli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………… 
b) przedmiot działalności gospodarczej 

 
 

 
II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji 

publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)
 (Należy określić czy podstawą 

są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. 

Dotyczy tylko oferty wspólnej.) 
 
 

 
III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego 
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2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich 
przyczyn oraz skutków 

 
 

 
3. Opis grup adresatów zadania publicznego (z uwzględnieniem podziału na grupy 

wiekowe) 
 
 

 
4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją 

zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do 
podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

(Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się 

o dofinansowanie inwestycji) 

 
 

 
5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację 

na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem 
inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania, oraz 
daty otrzymania dotacji.11)

(Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie 

inwestycji) 

 
 

 
6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji 
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7.1 Miejsce i termin realizacji zadania publicznego (w przypadku kiedy miejsce realizacji 

zadania znajduje się w dyspozycji/zarządzie innego podmiotu – konieczne jest 

dołączenie potwierdzenia  miejsca realizacji od danego podmiotu) 

 

 

 
7.2 Zasięg realizowanego zadania publicznego (zaznaczyć właściwe): 

a. miejski 
b. dzielnicowy 
c. ponadlokalny 

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)
(Opis musi być 

spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać 

dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi 

ofertę wspólną.) 

 
 

 
9. Harmonogram12)

 (W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy 

realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, 

np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów). 
 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od ……………… do ………………. 

Poszczególne działania  
w zakresie realizowanego 

zadania publicznego14) 

Terminy realizacji 
poszczególnych działań 

Oferent lub inny podmiot 
odpowiedzialny za 

działanie w zakresie 
realizowanego zadania 

publicznego 
   

 
10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15

 
)
(Należy opisać zakładane rezultaty 

zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania 

przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne 

skutki.) 
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 
L.p. Rodzaj kosztów16) 
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I Koszty 
merytoryczne18) po 
stronie …(nazwa 

Oferenta)
19): 

1) .…….. 
2) ……… 

       

II Koszty obsługi20) 
zadania 
publicznego,  
w tym koszty 
administracyjne po 
stronie …(nazwa 

Oferenta)
19) : 

1) .…….. 
2) ……… 

       

III Inne koszty,  
w tym koszty 
wyposażenia  
i promocji po 
stronie … (nazwa 

Oferenta)
19): 

1) …….. 
2) …….. 

       

IV Ogółem:        

 
2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 
 

1 Wnioskowana kwota dotacji ……… zł ……..% 
2 Środki finansowe własne17) ……… zł ……..% 

3 
Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe 
wymienione w pkt 3.1 - 3.3)11) ……… zł ……..% 

3.1 Wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) ……… zł ……..% 

3.2 

Środki finansowe z innych źródeł publicznych  
(w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, 
środki z funduszy strukturalnych)17) ……… zł ……..% 

3.3 Pozostałe17) ……… zł ……..% 

4 
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca 
społeczna członków) ……… zł ……..% 

5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1 - 4) ……… zł 100% 
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3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21) (Wypełnienie fakultatywne – 

umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru 

umowy, stanowiącego załącznik nr 2 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. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.) 
 

Nazwa organu administracji 
publicznej lub innej jednostki 
sektora finansów publicznych 

Kwota 
środków 

(w zł) 

Informacja o tym, czy 
wniosek (oferta)  

o przyznanie środków 
został (-a) rozpatrzony(-
a) pozytywnie, czy też 
nie został(-a) jeszcze 

rozpatrzony(-a) 

Termin rozpatrzenia 
– w przypadku 

wniosków (ofert) 
nierozpatrzonych do 

czasu złożenia 
niniejszej oferty 

  TAK/NIE1)  
  TAK/NIE1)  
  TAK/NIE1)  
  TAK/NIE1)  

 
Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego 
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22) 

(Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania 

publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy 

przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.) 
 
 

 
2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji 

zadania23)
 (Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy 

przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.) 

 
 

 
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju  

(ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją 
publiczną). 
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4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego 
w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 
Oświadczam (-y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności 
pożytku publicznego oferenta/oferentów1); 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od 
adresatów zadania; 

3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia ....................; 
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, 

przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także 
wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane 
dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r.  
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1)  
z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na 
ubezpieczenia społeczne1); 

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem 
Sądowym/właściwą ewidencją1); 

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne  
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

 
 

…………………………………………. 
 

…………………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej  

lub podpisy osób upoważnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu 

oferenta/oferentów1) 

Data……………………………… 

 
Załączniki: 
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub 

ewidencji, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym; 
2. Aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – statut; 
3. Pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotację 

podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji); 
4. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę 

wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego 
rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów); 

5. Dodatkowe, wymagane w szczegółowej specyfikacji zadania. 
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Poświadczenie złożenia oferty25) 
 

Adnotacje urzędowe25) 
 

1) Niepotrzebne skreślić. 
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola. 
4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie 

obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią 
formę lub wpisać inną. 

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji. 
6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał. 
7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne 

proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki. 
8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy. 
9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być 

realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej. 
10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty 

wspólnej. 
11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 
12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań  

w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną. 
13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań 

planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń 
udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów). 

14) Opis zgodny z kosztorysem. 
15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do 

rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki. 
16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń. 
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. 
18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. 
19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach. 
20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań  

o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu. 
21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, 

stanowiącego załącznik nr 2 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. Dotyczy 
jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego. 

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego oraz o kwalifikacjach wolontariuszy.  
W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów. 

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów. 
24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. 
25) Wypełnia organ administracji publicznej. 
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Załącznik Nr 3 
do Załącznika Nr 1 
do Zarządzenia Nr 1597/11 
Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
………………………………..    ……………………………. 

numer oferty        numer zadania 

Karta oceny oferty 
 

Nazwa oferenta 

Tytuł projektu 

 
I. ETAP: Ocena formalna oferty 
 
L.p. Warunki formalne Ocena* 

1 
Oferta została prawidłowo wypełniona i złożona w terminie określonym 
w ogłoszeniu o konkursie 

 

2 

Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta 
lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi 
z dokumentu określającego osobowość prawną. 

 

3 
Do oferty został dołączony aktualny odpis z rejestru lub ewidencji  
lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta  

 

4 
Do oferty został dołączony statut potwierdzony przez osobę uprawnioną 
do reprezentacji oferenta lub ustanowionego pełnomocnika 

 

5 

Do oferty został dołączony dokument potwierdzający upoważnienie 
do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo) – w przypadku wyboru 
innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż 
wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru (opcjonalnie) 

 

6 
Oferta mieści się w całości w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta 

 

7 Oferent wypełnił oświadczenie, zawarte w części końcowej wzoru oferty*  
*Jeżeli oferent spełnia dany warunek w rubryce „Ocena” wpisujemy 1, a jeżeli nie spełnia – 0. 

 
1. Oferta ZAWIERA/NIE ZAWIERA braków formalnych wymienionych  

w § 10 ust. 3 „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2012”**. 

2. Oferta ODRZUCONA – nie podlega uzupełnieniu oraz nie spełnia warunków 
konkursu 

3. Oferta ZOSTAŁA ZAKWALIFIKOWANA do II etapu*** 
 
** niepotrzebne skreślić 
*** wypełnia się po terminie wyznaczonym do uzupełnienia braków 
 
 
 
 

Podpis oceniającego 
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2. Uzupełnianie braków formalnych 
Oferta zawiera braki formalne dotyczące wyłącznie: 
1. uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy oferta nie 

została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania 
zobowiązań majątkowych 

 
Tak    Nie    Nie dotyczy 

 
 

 
2. uzupełnienia dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu 

oferenta 
 

Tak    Nie    Nie dotyczy 
 
 

 
3. wypełnienia oświadczenia zawartego w końcowej części oferty 

 
Tak    Nie    Nie dotyczy 

 
 

 
 
 
........................................... 

data dokonania uzupełnień 

 
 

.................................................    ............................................... 
(podpis osoby uzupełniającej)      (pieczątka jednostki) 

 
 
.............................................. 

(podpis pracownika jednostki) 

 
 
 
 
 
II. ETAP: Ocena merytoryczna oferty 

1. ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI 
OGŁOSZONEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
 

TAK     NIE 
 
 
 

Oferta PRZYJĘTA/ODRZUCONA* ze względu na niezgodność  
ze szczegółowymi warunkami konkursu 
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2. SZCZEGÓŁOWA OCENA MERYTORYCZNA 
Punktacja  

max 100 pkt. MERYTORYCZNE KRYTERIA OCENY OFERTY 

OCENA 

1. 

Wartość merytoryczna projektu: (0 - 30 pkt) 
a) opis potrzeby i celów zadania (czy cele odpowiadają na 

opisaną potrzebę) - (0 - 8 pkt), 
b) opis rekrutacji uczestników (czy sposób rekrutacji jest 

odpowiedni do zakładanych celów zadania) - (0 - 5 pkt), 
c) opis realizacji zadania - (0 - 8 pkt), 
d) zakładane rezultaty – (0 -6 pkt), 
e) ewaluacja – dotychczasowa działalność podmiotu  

i jego osiągnięcia - (0 – 3 pkt) 

 

2. 
Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio realizujących 
zadanie (0 - 10 pkt) 

 

3. 
Koszt realizacji projektu (ze szczególnym uwzględnieniem 
stawek i kosztów wynagrodzeń odpowiedni do planowanych 
działań) - (0 - 20 pkt) 

 

4. 
Finansowy wkład własny w realizację zadania w porównaniu  
z wnioskowaną kwotą dotacji* (0 - 5 pkt) 
*nie oceniać w przypadku oferty na powierzenie zadania 

 

5. 

Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (możliwość 
realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę) tj.: 
a) baza lokalowa i zasoby rzeczowe (0 - 10 pkt), 
b) zaangażowanie wolontariuszy w realizację projektu -  

(0 – 10 pkt) 

 

6. 
Korzystanie z innych źródeł finansowania projektu  
(w szczególności ze środków unijnych) - (0 - 5 pkt) 

 

7. 
Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu -  
(0 - 5 pkt) 

 

8. 
Dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Miastem Gdańsk - 
(0 - 3 pkt) 

 

9. Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej - (0 - 2 pkt)  
RAZEM  

 
.................................. 
Podpisy oceniających 

 
 
Ocena Komisji Konkursowej - rekomendacja do dofinansowania 
 
 
 
 
 
 

....................................................................... 
Podpis  

Sekretarza Komisji Konkursowej 


