
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 648/18 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 20 kwietnia 2018 r. 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań  

z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. 

I. Ogłaszający 

Prezydent Miasta Gdańska  

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk  

tel. 58/526-81-00, 58/526-81-36 

II. Organizator konkursu 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

ul. Konrada Leczkowa 1A  

80-432 Gdańsk  

tel. 58/342-31-58 

III. Forma konkursu 

Konkurs organizowany jest na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze 

zm.) – w dalszej części zarządzenia zwana: „ustawą o pomocy społecznej”; 

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450) – w dalszej części zarządzenia zwana: „ustawą  

o działalności pożytku publicznego”; 

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2015 r. poz.1390); 

4) uchwały Nr XLIV/1222/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 r.  

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018”; 

5) uchwały Nr XXX/846/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r.  

w sprawie przyjęcia Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 

roku 2030; 

6) uchwały Nr XXVI/673/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Modelu Integracji Imigrantów; 

7) uchwały Nr X/210/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla 

osób, którym przyznano pobyt ze względu na trudną sytuację życiową, 

niepełnosprawność lub chorobę, tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem 

Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 5 lipca 2010 r., zmieniona uchwałą  

Nr XI/176/11 z dnia 26 maja 2011 r.; 

8) uchwały Nr XV/419/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

w Gdańsku na lata 2015 – 2020; 

9) uchwały Nr XXIV/665/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2023; 

10) uchwały Nr XXXI/867/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023; 

11) uchwały Nr XXXI/869/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania umów 

cywilnoprawnych w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku; 

12) zarządzenia Nr 700/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2017 r.  



w sprawie przyjęcia do realizacji modeli wynikających z Gdańskiego Programu 

Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

na lata 2016 – 2023. 

IV. Wykaz zadań (spis treści) 

Zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

I. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc – zadanie 

w formie wsparcia 

Zadania z zakresu wspierania osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych  

i niepełnosprawnych intelektualnie: 

II. Prowadzenie i zapewnienie 134 miejsc w domu pomocy społecznej dla ok. 52 osób  

w podeszłym wieku oraz ok. 82 przewlekle somatycznie chorych w tym 2 osoby 

kierowane w trybie interwencyjnym – zadanie w formie powierzenia 

III. Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet  

i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie – zadanie w formie powierzenia 

IV. Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku 

wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych – 

zadanie w formie powierzenia 

Zadania z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnościami: 

V. Prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących 

mieszkańców Gdańska – zadanie w formie wsparcia 

VI. Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

– zadanie w formie powierzenia 

VII. Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

dla osób oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej – zadanie w formie 

powierzenia 

VIII. Prowadzenie i zapewnienie 20 miejsc w klubie samopomocy dla osób w podeszłym 

wieku – zadanie w formie powierzenia 

IX. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – zadanie w formie powierzenia 

Zadania z zakresu prowadzenia wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa 

Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

X. Zabezpieczenie 14 miejsc dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności  

z zaburzeniami psychicznymi, w 6 mieszkaniach wspomaganych, w tym  

w 3 mieszkaniach chronionych wspieranych – zadanie w formie powierzenia 

XI. Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 3 osób z niepełnosprawnością - 

zadanie zlecane w formie powierzenia 

Zadanie z zakresu zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym: 

XII. Zapewnienie dowozu posiłków do miejsca zamieszkania – zadanie w formie wsparcia 

Inne: 

XIII. Zabezpieczenie miejsc krótkoterminowego pobytu dla osób niekwalifikujących się do 

świadczeń z pomocy społecznej, będących w kryzysie mieszkaniowym – zadanie  

w formie wsparcia 

V. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich 

realizację 

I. 

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania: 

w 2018 roku: 251.481,00 zł 

w 2019 roku: 178.519,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. – 31.05.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w zasobach miasta Gdańska położony 



przy ul. Ks. Gustkowicza 13 w Gdańsku. Informacje o szczegółowych warunkach 

technicznych oraz szacunkowych kosztach utrzymania lokalu można uzyskać  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

3. Adresaci zadania: mieszkańcy miasta Gdańska oraz osoby przebywające na terenie 

miasta Gdańska. 

4. Zakres zadania: 

1) zakres zadania oraz standardy zgodne z zapisami: 

a) ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

b) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

c) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie 

domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005 r.  

Nr 43, poz. 418), 

d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 209, poz. 1245); 

2) prowadzenie całodobowych, interwencyjnych, doraźnych działań: 

psychologicznych, pedagogicznych i prawnych na rzecz wspierania osób po 

zdarzeniach losowych, w sytuacjach kryzysowych lub grożących kryzysem: 

osobistym, rodzinnym, sytuacyjnym, normatywnym, egzystencjalnym, 

suicydalnym, środowiskowym, i innym, w szczególności na rzecz dzieci i ich rodzin 

oraz ofiar handlu ludźmi; 

3) prowadzenie całodobowych, interwencyjnych, doraźnych działań: 

psychologicznych, pedagogicznych i prawnych na rzecz przeciwdziałania 

przemocy, w szczególności wobec dzieci krzywdzonych i ich rodzin; 

4) zapewnienie osobom krzywdzonym ochrony przed destrukcyjnym działaniem 

środowiska, w tym zapobieganie zagrożeniom, usuwanie zagrożeń, izolację od 

zagrożeń, w szczególności w odniesieniu do dzieci i młodzieży; 

5) telefoniczne udzielanie wyczerpującej i adekwatnej informacji osobom 

zgłaszającym sytuację problemową; 

6) przyjmowanie informacji i rozpoznawanie zgłaszanej sytuacji kryzysowej; 

7) właściwe diagnozowanie sytuacji i niezwłoczne zapewnienie specjalistycznej 

pomocy, w tym w szczególności: 

a) ustalenie źródeł kryzysu, 

b) określenie stanu psychicznego osoby/osób i możliwych skutków kryzysu, 

c) rozpoznanie zasobów osoby/osób; 

8) opracowywanie kompleksowych planów pomocy osobom w kryzysie,  

w szczególności z uwzględnieniem: 

a) odpowiedniej intensywności kontaktów, 

b) kompleksowego podejścia do sytuacji kryzysowej, 

c) elastyczności oddziaływań wobec osoby, z wykorzystaniem i mobilizowaniem 

jej naturalnego systemu wsparcia, 

d) współpracy ze służbami miejskimi i innymi podmiotami mającymi na celu 

rozwiązanie problemu i przywrócenie osobie równowagi wewnętrznej; 

9) inicjowanie i tworzenie zespołów w sprawach indywidualnych klientów we 

współpracy ze służbami miejskimi i innymi właściwymi dla sprawy podmiotami; 

10) monitorowanie losów klienta i interweniowanie w sytuacji zagrożenia; 

11) prowadzenie usług specjalistycznych asystenta dla osób pokrzywdzonych; 

12) udział specjalistów ośrodka w Grupach Roboczych powołanych przez gdański 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy oraz budowanie 

wspólnego planu pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie wraz z jego 



realizacją (dotyczy klientów Ośrodka); 

13) podejmowanie działań interwencyjnych wyjazdowych do miejsca zamieszkania/ 

pobytu osoby będącej w sytuacji kryzysowej lub osoby/grupy osób 

poszkodowanych w zdarzeniach losowych; 

14) prowadzenie post-interwencyjnych działań w zakresie pomocy psychologicznej na 

rzecz osób doświadczających kryzysu, przemocy w rodzinie, w szczególności dzieci 

i ich rodzin; 

15) prowadzenie całodobowego hostelu zapewniającego tymczasowe schronienie 

osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych, m.in. w wyniku zdarzeń losowych, 

ostrego kryzysu rodzinnego, doświadczających przemocy oraz ofiar handlu ludźmi 

wraz z ofertą doraźnego wsparcia specjalistycznego i pomocy post-interwencyjnej, 

adekwatnej do indywidualnej sytuacji klienta; 

16) zapewnienie suchego prowiantu osobom przyjmowanym do hostelu; 

17) organizowanie działań szkoleniowych dla specjalistów miejskich w zakresie: 

problematyki kryzysu, przemocy w rodzinie, przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci  

i ochrony praw dziecka, handlu ludźmi; 

18) stała współpraca z innymi instytucjami i podmiotami w zakresie rozwiązywania 

problemów przemocy w rodzinie i przeciwdziałania kryzysom; 

19) prowadzenie dokumentacji klienta obejmującej diagnozę jego sytuacji oraz 

podejmowane działania pomocowe, w tym podejmowane we współpracy ze 

służbami miejskimi i innymi podmiotami zaangażowanymi w rozwiązanie 

problemu; 

20) prowadzenie witryny internetowej ośrodka dot. prowadzonej działalności,  

w szczególności związanej z interwencją kryzysową i przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie; 

21) sporządzanie statystyk i sprawozdań w zakresie realizacji zadania, w tym  

w szczególności odnoszących się do zgłaszanych sytuacji kryzysowych, 

podejmowanych działań i osób przebywających w hostelu. 

5. Wymagania kadrowe: 

1) kierownik ośrodka musi posiadać kwalifikacje zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy 

społecznej; 

2) wymagane są kwalifikacje kadry umożliwiające specjalistyczną pomoc 

psychologiczną, prawną, pedagogiczną i inną niezbędną do realizacji zadań; 

3) zatrudnienie specjalistów w ramach zawartych umów w celu zapewnienia 

całodobowego poradnictwa specjalistycznego w sytuacjach kryzysowych. 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący 

statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności; 

2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby do kierowania ośrodkiem; 

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia zawodowe 

kadry. 

II. 

Prowadzenie i zapewnienie 134 miejsc w domu pomocy społecznej dla ok. 52 osób  

w podeszłym wieku oraz ok. 82 przewlekle somatycznie chorych w tym 2 osoby 

kierowane w trybie interwencyjnym – zadanie w formie powierzenia. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania: 

w 2018 r. – 2.851.800,00 zł 

w 2019 r. – 4.888.800,00 zł* 

w 2020 r. – 4.888.800,00 zł* 

w 2021 r. – 2.037.000,00 zł*. 



W przypadku Oferentów obecnie realizujących zadanie koszt jednostkowy miejsca musi być 

zgodny z kosztem ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na dany 

rok. 

Wysokość dotacji może ulec zmianie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków  

z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalność domów pomocy społecznej. 

Zwiększenie dotacji w danym roku wymaga uprzedniej akceptacji kalkulacji kosztów 

zadania publicznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i nie będzie powodować 

zmiany stawki na osobę. 
* Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zakresu zadania oraz wysokości 

środków przyjętych do budżetu na 2019 r., 2020 r. oraz 2021 r. 

1. Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. - 31.05.2021 r. 

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

3. Adresaci: osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chore. 

4. Zakres zadania: 

1) świadczenie na rzecz mieszkańców Domu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej i przepisami wykonawczymi do ustawy w tym 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.  

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.) usług 

bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego 

standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób 

przebywających w Domu, na podstawie indywidualnego planu wsparcia dla 

każdego mieszkańca Domu, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten jest 

możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca, 

obejmującego usługi: 

a) bytowe, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości 

oraz odzież, obuwie, środki czystości i środki higieniczne mieszkańcom, którzy 

nie mają możliwości ich zakupienia z własnych środków, 

b) opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 

c) wspomagające, polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 

podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, umożliwieniu 

zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do 

rozwoju samorządności mieszkańców domu, stymulowaniu nawiązywania, 

utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działaniu 

zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego możliwości, 

pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, 

szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki 

do takiego usamodzielnienia, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania 

środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, finansowaniu 

mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na 

niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% 

zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy 

społecznej, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz 

zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach, 

sprawnym wnoszeniu i załatwieniu skarg i wniosków mieszkańców domu; 

2) zapewnienie mieszkańcom kontaktu z psychologiem; 

3) umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń 

zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów; 

4) pokrywanie opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, 

przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 



środków publicznych; 

5) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej świadczenie wsparcia, o którym mowa  

w punktach 1 - 4; 

6) osiągnięcie przy realizacji zadania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu 

terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu dla osób  

w podeszłym wieku nie mniej niż 0,4 oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych 

nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu (przy ustalaniu wskaźnika 

zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz 

osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio  

z mieszkańcami domu; przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może 

przekroczyć 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-

opiekuńczym); 

7) przyjmowanie do Domu osób kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku na podstawie decyzji administracyjnej wydanej  

z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska; 

8) pobieranie opłat za pobyt w Domu w wysokościach i terminach określonych  

w decyzjach administracyjnych określających wysokość opłaty za pobyt w Domu, 

ustalonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

9) dokonywanie wpłat kwot pobranych z tytułu opłaty za pobyt w Domu na rachunek 

bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku; 

10) składanie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku pisemnych 

informacji o ruchu mieszkańców Domu oraz innych dokumentów wg wzoru  

i w terminach określonych w umowie. 

5. Uwaga: 

Zleceniobiorca w ofercie powinien przedstawić propozycję finansowania miejsca  

z podziałem na okresy obłożenia oraz pozostawania w gotowości do przyjęcia osoby. 

6. Wymagania kadrowe: 

Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie usług w domu pomocy społecznej 

zgodnie z jego typem adekwatnie do stanu zdrowia mieszkańców. 

7. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

1) regulamin organizacyjny placówki określający charakter placówki oraz zasady jej 

funkcjonowania; 

2) decyzja o wpisie do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Pomorskiego; 

3) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem; 

4) szczegółowy opis lokalu wraz z informacją o jego stanie technicznym. W przypadku 

gdy w budynku prowadzona jest inna działalność opis lokalu obejmuje 

pomieszczenia, które będą wykorzystane przy realizacji zadania; 

5) struktura zatrudnienia wraz z wyszczególnieniem kwalifikacji (z uwzględnieniem 

osoby kierującej domem, która powinna spełniać wymogi określone w art. 122 

ustawy o pomocy społecznej, tj. posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy 

społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej). Wykaz 

stanowisk powinien uwzględniać zapisy § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy 

społecznej. W przypadku zmian kadrowych po podpisaniu umowy należy 

przedstawić aktualizację struktury zatrudnienia. 

III. 

Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet                                      

i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie – zadanie w formie powierzenia. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania: 

w 2018 r. – 1.421.000,00 zł 



w 2019 r. – 2.436.000,00 zł* 

w 2020 r. – 2.436.000,00 zł* 

w 2021 r. – 1.015.000,00 zł*. 

W przypadku Oferentów obecnie realizujących zadanie koszt jednostkowy miejsca musi być 

zgodny z kosztem ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na dany 

rok. 

Wysokość dotacji może ulec zmianie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków  

z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalność domów pomocy społecznej. 

Zwiększenie dotacji w danym roku wymaga uprzedniej akceptacji kalkulacji kosztów 

zadania publicznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i nie będzie 

powodować zmiany stawki na osobę. 
* Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zakresu zadania oraz wysokości 

środków przyjętych do budżetu na 2019 r., 2020 r. oraz 2021 r. 

1. Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. - 31.05.2021 r. 

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

3. Adresaci: kobiety i dziewczęta niepełnosprawne intelektualnie. 

4. Zakres zadania: 

1) świadczenie na rzecz mieszkańców Domu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej i przepisami wykonawczymi do ustawy w tym 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.  

w sprawie domów pomocy społecznej, usług bytowych, opiekuńczych  

i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach 

wynikających z indywidualnych potrzeb osób przebywających w Domu, na 

podstawie indywidualnego planu wsparcia dla każdego mieszkańca Domu, 

opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan 

zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca, obejmującego usługi dla 

kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie: 

a) bytowe, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości 

oraz odzież, obuwie, środki czystości i środki higieniczne mieszkańcom, którzy 

nie mają możliwości ich zakupienia z własnych środków, dla dzieci zapewnienie 

zabawek odpowiednich do ich wieku i sprawności, 

b) opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 

c) wspomagające, polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 

podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, umożliwieniu 

zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do 

rozwoju samorządności mieszkańców domu, stymulowaniu nawiązywania, 

utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działaniu 

zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego możliwości, 

pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, 

szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki 

do takiego usamodzielnienia, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania 

środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, finansowaniu 

mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na 

niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% 

zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy 

społecznej, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz 

zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach, 

sprawnym wnoszeniu i załatwieniu skarg i wniosków mieszkańców domu; 

d) edukacyjne obejmujące pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach 



rewalidacyjno-wychowawczych oraz naukę i wychowanie przez doświadczenie 

życiowe. 

2) zapewnienie mieszkańcom kontaktu z psychologiem; 

3) umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń 

zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów; 

4) pokrywanie opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, 

przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych; 

5) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej świadczenie wsparcia, o którym mowa 

w punktach 1 - 4; 

6) osiągnięcie przy realizacji zadania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu 

terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych nie mniej niż  

0,5 na jednego mieszkańca domu (przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia 

uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby 

odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami 

domu; przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 10% 

ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym); 

7) przyjmowanie do Domu osób kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku na podstawie decyzji administracyjnej wydanej  

z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska; 

8) pobieranie opłat za pobyt w Domu w wysokościach i terminach określonych  

w decyzjach administracyjnych określających wysokość opłaty za pobyt w Domu, 

ustalonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

9) dokonywanie wpłat kwot pobranych z tytułu opłaty za pobyt w Domu na rachunek 

bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku; 

10) składanie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku pisemnych 

informacji o ruchu mieszkańców Domu oraz innych dokumentów wg wzoru  

i w terminach określonych w umowie; 

11) opłacanie z dodatkowych środków przekazanych z budżetu państwa składek na 

ubezpieczenie zdrowotne za przebywające w domu dzieci, które nie podlegają 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

5. Uwaga: 

Zleceniobiorca w ofercie powinien przedstawić propozycję finansowania miejsca  

z podziałem na okresy obłożenia oraz pozostawania w gotowości do przyjęcia osoby. 

6. Wymagania kadrowe: 

Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie usług w domu pomocy społecznej 

zgodnie z jego typem adekwatnie do stanu zdrowia mieszkańców. 

7. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

1) regulamin organizacyjny placówki określający charakter placówki oraz zasady jej 

funkcjonowania; 

2) decyzja o wpisie do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Pomorskiego; 

3) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem; 

4) szczegółowy opis lokalu wraz z informacją o jego stanie technicznym. W przypadku 

gdy w budynku prowadzona jest inna działalność opis lokalu obejmuje 

pomieszczenia, które będą wykorzystane przy realizacji zadania; 

5) struktura zatrudnienia wraz z wyszczególnieniem kwalifikacji (z uwzględnieniem 

osoby kierującej domem, która powinna spełniać wymogi określone w art. 122 

ustawy o pomocy społecznej, tj. posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy 

społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej). Wykaz 



stanowisk powinien uwzględniać zapisy § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy 

społecznej. W przypadku zmian kadrowych po podpisaniu umowy należy 

przedstawić aktualizację struktury zatrudnienia. 

IV. 

Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku 

wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych – zadanie 

w formie powierzenia. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania: 

w 2018 r. – 157.500,00 zł 

w 2019 r. – 270.000,00 zł* 

w 2020 r. – 270.000,00 zł* 

w 2021 r. – 112.500,00 zł*. 
* Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zakresu zadania oraz wysokości 

środków przyjętych do budżetu na 2019 r., 2020 r. oraz 2021 r. 

1. Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. – 31.05.2021 r. 

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

3. Adresaci: osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chore m.in. 

oczekujące na miejsce w domu pomocy społecznej. 

4. Zakres zadania: 

1) zapewnienie 15 miejsc całodobowych okresowego pobytu m.in. dla osób 

oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej – osób w podeszłym wieku 

oraz przewlekle somatycznie chorych; 

2) realizacja potrzeb bytowych w trakcie pobytu w placówce (wyposażenie  

w niezbędny sprzęt, środki higieny osobistej oraz zapewnienie wyżywienia min.  

3 posiłki dziennie, stały dostęp do napojów); 

3) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz 

niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 

4) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności, aktywności, 

zabezpieczenie potrzeb kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności, 

rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem oraz inne formy aktywizacji; 

5) prowadzenie zajęć aktywizujących w placówce (m.in. biblioterapia, muzykoterapia, 

terapia zajęciowa itp.); 

6) prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki zajęć wraz z listami obecności, 

indywidualnych planów wsparcia); 

7) zasady odpłatności za korzystanie z miejsca całodobowego okresowego pobytu 

określa uchwała Nr X/210/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2007 r.  

w sprawie ustalenia ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych dla osób, którym przyznano pobyt ze względu na 

trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę, tekst jednolity ogłoszony 

obwieszczeniem Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 5 lipca 2010 r., 

zmieniona uchwałą Nr XI/176/11 z dnia 26 maja 2011 r. 

5. Wymagania kadrowe: 

Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie usług w ośrodku wsparcia np. m.in.: 

psycholog, terapeuta zajęciowy, rehabilitant, opiekun. 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem. 

 

 

 



V. 

Prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących 

mieszkańców Gdańska. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania: 

w 2018 roku: 70.000,00 zł 

w 2019 roku: 50.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. - 31.05.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji Oferenta, znajdujący się na 

terenie miasta Gdańska. 

3. Adresaci: mieszkańcy miasta Gdańska. 

4. Zakres zadania: 

1) Centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców 

Gdańska powinno realizować m.in. poniższe funkcje: 

a) udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach dla osób 

niewidomych i słabowidzących, 

b) prowadzenie szkoleń z zakresu czynności dnia codziennego i samoobsługi osób 

niewidomych i słabowidzących, 

c) prowadzenie spotkań grup wsparcia dla osób niewidomych, słabowidzących  

i członków ich rodzin oraz dla przewodników, 

d) prowadzenie biblioteki książki mówionej, 

e) prowadzenie usług asystencko-lektorskich, 

f) udostępnianie Internetu osobom niewidomym i słabowidzącym oraz pomoc  

w jego obsłudze, 

g) wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w doborze odpowiedniego 

sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie oraz prezentacje sprzętu i nauka jego 

obsługi, 

h) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. ewidencja 

udzielonych informacji i porad, ewidencja przeprowadzonych szkoleń, 

ewidencja ze spotkań grup wsparcia, ewidencja usług asystencko-lektorskich, 

ewidencja korzystania z Internetu), 

2) Centrum powinno być dostępne co najmniej 5 dni w tygodniu przez minimum  

7 godzin dziennie, w tym jeden dzień od godziny 11 do 18. 

5. Wymagania kadrowe: 

Zadanie powinno być realizowane przez kadrę posiadającą przygotowanie do pracy  

z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem. 

VI. 

Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania: 

w 2018 roku: 94.200,00 zł 

w 2019 roku: 67.300,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. - 31.05.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w zasobach miasta Gdańska, położony 

przy ul. Chopina 42 w Gdańsku. 

Informacje o szczegółowych warunkach technicznych oraz szacunkowych kosztach 

utrzymania lokalu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

3. Adresaci: mieszkańcy miasta Gdańska. 

4. Zakres zadania: 



1) prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

2) zapewnienie konsultacji indywidualnych dla ok 1500 osób; 

3) charakter zadania oraz zakres świadczonych usług zgodne ze standardami 

określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego załącznika; 

5. Uwaga: 

Zleceniobiorca w ofercie powinien przedstawić opis działań dla poszczególnych 

obszarów działalności punktu. 

VII. 

Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

dla osób oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania: 

w 2018 roku: 183.750,00 zł 

w 2019 roku: 131.250,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. - 31.05.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: miasto Gdańsk. 

3. Adresaci: Osoby z zaburzeniami psychicznymi, wskazane przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

4. Zakres zadania: 

1) organizacja usługi asystenta osobistego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

w tym dla osób oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej, 

posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie 

równoważne) lub zaświadczenie lekarskie o występujących zaburzeniach 

psychicznych, wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku; 

2) zapewnienie 1250 godzin usług asystenckich miesięcznie; 

3) świadczenie usługi wyłącznie na terenie miasta Gdańska, w dni powszednie:  

w godzinach minimum między 7:00 a 17:00 oraz w weekendy: minimum między 

8:00 a 13:00; 

4) wsparcie osoby w sytuacjach, w których nie jest w stanie poradzić sobie sama; 

5) wspomaganie osoby przez osobistego asystenta w wykonywaniu codziennych 

czynnościach w domu (warunkiem jest czynne uczestnictwo odbiorcy zadania); 

6) pomoc w załatwianiu oraz wykonywaniu codziennych spraw i czynności,  

np.: wizyta u fryzjera, dokonanie zakupów (warunkiem jest czynne uczestnictwo 

odbiorcy zadania); 

7) motywowanie osoby do podejmowania działań mających na celu zwiększenie jej 

samodzielności oraz aktywności społecznej, np. rozmowy motywujące dotyczące 

przyjmowania leków; 

8) pomaganie w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się oraz pomoc  
w komunikowaniu się; 

9) pomoc w dotarciu w wybrane miejsce, jak np.: do placówek edukacyjnych, 

rehabilitacyjnych, służby zdrowia itp. oraz pomoc w powrocie do domu; 

10) wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych oraz poszukiwaniu pracy; 

11) pomaganie w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym i kulturalnym, np. 

wspólne wyjścia do teatru, kina; 

12) asystent nie świadczy usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych. 

5. Wymagania kadrowe: 

Zadanie musi być realizowane przez osoby posiadające doświadczenie w pracy  

z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 



VIII. 

Prowadzenie i zapewnienie 20 miejsc w klubie samopomocy dla osób w podeszłym 

wieku. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania  

w 2018 roku wynosi 36.960,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. – 31.12.2018 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w dyspozycji Oferenta znajdujący się na 

terenie miasta Gdańska. 

3. Adresaci: osoby w podeszłym wieku. 

4. Zakres zadania: 

1) zapewnienie 20 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy przez 

min. 4 godziny dziennie min. 3 dni w tygodniu; 

2) zapewnienie uczestnikom podstawowych potrzeb bytowych (wyposażenie miejsca 

pobytu w niezbędny sprzęt, środki utrzymania higieny osobistej, zapewnienie 

ciepłego posiłku; 

3) udzielanie uczestnikom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz 

niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 

4) umożliwienie uczestnikom udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie ich 

sprawności fizycznej, rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem oraz 

prowadzenie zajęć aktywizujących (m.in. zajęcia usprawniające, biblioterapia, 

muzykoterapia, itp.); 

5) prowadzenie dokumentacji (m.in. dzienniki zajęć wraz z listami obecności); 

6) zasady odpłatności za pobyt w klubie określa uchwała Nr X/210/07 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, którym 

przyznano pobyt ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub 

chorobę, tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska z dnia 5 lipca 2010 r., zmieniona uchwałą Nr XI/176/11 z dnia  

26 maja 2011 r. 

5. Wymagania kadrowe: 

Kierownik placówki musi posiadać kwalifikacje zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy 

społecznej. 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem; 

2) oświadczenie o posiadaniu przez kierownika placówki kwalifikacji zgodnie  

z art. 122 ustawy o pomocy społecznej lub dokumenty potwierdzające te 

kwalifikacje. 

IX. 

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi: 

w 2018 roku: 70.800,00 zł 

w 2019 roku: 135.000,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. - 31.12.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w zasobach miasta Gdańska, położony 

przy ul. Hallera 115 w Gdańsku. Informacje o szczegółowych warunkach technicznych 

oraz szacunkowych kosztach utrzymania lokalu można uzyskać w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

3. Adresaci: mieszkańcy Gdańska. 

4. Zakres zadania: 

Charakter zadania oraz zakres świadczonych usług zgodne ze standardami określonymi  



w załączniku nr 2 do niniejszego załącznika. 

X. 

Zabezpieczenie 14 miejsc dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności  

z zaburzeniami psychicznymi, w 6 mieszkaniach wspomaganych, w tym  

w 3 mieszkaniach chronionych wspieranych. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi: 

w 2018 roku (od 01.06 do 31.12): 127.400,00 zł 

w 2019 roku (od 01.01 do 31.12): 218.400,00 zł. 

1. Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. – 31.12.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: 

1) dwa dwuosobowe mieszkania na cele mieszkania chronionego wspieranego oraz 

dwa dwuosobowe mieszkania z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane -  

w lokalach znajdujących się w zasobach miasta Gdańska. Informacje o adresach, 

szczegółowych warunkach technicznych oraz szacunkowych kosztach utrzymania 

lokali można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku; 

2) jedno trzyosobowe mieszkanie na cele mieszkania chronionego wspieranego oraz 

jedno trzyosobowe mieszkanie z przeznaczeniem na mieszkanie wspomagane -  

w lokalach znajdujących się w dyspozycji Oferentów. 

3. Adresaci: Osoby z niepełnosprawnością, w szczególności z zaburzeniami 

psychicznymi. 

4. Zakres zadania: 

1) zapewnienie wsparcia dla 14 osób z niepełnosprawnością, w szczególności  

z zaburzeniami psychicznymi w sześciu mieszkaniach wspomaganych, w tym  

w trzech mieszkaniach chronionych wspieranych. Zaburzenia psychiczne  

w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.); 

2) w przypadku mieszkań chronionych charakter placówki oraz standardy 

świadczonych usług określone w aktualnych aktach wykonawczych dot. mieszkań 

chronionych; 

3) w przypadku mieszkań wspomaganych, z wyłączeniem mieszkań chronionych, 

charakter placówki oraz standardy świadczonych usług określone uchwałą Rady 

Miasta Gdańska Nr XXXI/867/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023 oraz zarządzeniem Nr 700/17 

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do 

realizacji modeli wynikających z Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa 

Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 

2023; 

4) stosowanie uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXXI/869/16 z dnia  

24 listopada 2016 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych w pozostałych 

formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku; 

5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. dzienników zajęć, 

indywidualnych programów wsparcia, wykazu kadry realizującej zadanie). 

5. Wymagania kadrowe: 

Kadra pracująca z adresatami zadania powinna posiadać min. roczne doświadczenie  

w pracy z osobami z niepełnosprawnością. 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

W przypadku lokali znajdujących się w dyspozycji Oferenta - dokumenty 

potwierdzające prawo do dysponowania lokalem. 



XI. 

Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 3 osób z niepełnosprawnością. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania  

w 2018 roku wynosi: 36.300,00 zł (w tym: 9.000,00 zł na doposażenie mieszkania). 

1. Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. – 31.12.2018 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: jedno mieszkanie przeznaczone na cele mieszkania 

chronionego wspieranego znajdujące się w dyspozycji Oferenta. 

3. Adresaci: osoby z niepełnosprawnością. 

4. Zakres zadania: 

1) zapewnienie wsparcia dla 3 osób z niepełnosprawnością w jednym mieszkaniu 

chronionym wspieranym; 

2) charakter placówki oraz standardy świadczonych usług określone w aktach 

wykonawczych dot. mieszkań chronionych; 

3) stosowanie uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXXI/869/16 z dnia  

24 listopada 2016 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych w pozostałych 

formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku; 

4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. dzienników zajęć, 

indywidualnych programów wsparcia, wykazu kadry realizującej zadanie). 

5. Wymagania kadrowe: 

Kadra pracująca z adresatami zadania powinna posiadać min. roczne doświadczenie  

w pracy z osobami z niepełnosprawnością. 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem. 

XII. 

Zapewnienie dowozu posiłków do miejsca zamieszkania. 
Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania 

wynosi: 

w 2018 roku (od 01.06. do 31.12.) – 156.288,00 zł tj. 14.208 posiłków średnio dla 96 osób 

dziennie; 

w 2019 roku (od 01.01. do 31.12.) – 289.905,00 zł tj. 26.355 posiłków średnio dla 105 osób 

dziennie; 

w 2020 r. (od 01.01. do 31.12.) – 317.515,00 zł tj. 28 865 posiłków średnio dla 110 osób 

dziennie; 

w 2021 r. (od 01.01. do 31.05.) – 140.492,00 zł tj. 12.772 posiłków średnio dla 120 osób 

dziennie. 

1. Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. - 31.05.2021 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: w miejscu zamieszkania adresata zadania. 

3. Adresaci: osoby, które własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie gorącego posiłku, 

w tym przede wszystkim osoby starsze, chore oraz z niepełnosprawnością wskazane 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i uprawnione na podstawie decyzji 

administracyjnej. 

4. Zakres zadania: 

1) przygotowanie i dostarczenie do domu, w dni robocze, gorącego posiłku adresatom 

zadania, zgodnie z wystawioną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku decyzją administracyjną; 

2) w dni wolne od pracy dopuszcza się wydawanie suchego prowiantu; 

3) posiłki powinny być dostosowane do indywidualnych diet wynikających ze wskazań 

lekarskich; 

4) poprzez gorący posiłek należy rozumieć: zupę lub drugie danie, z tym, że zupa nie 



może być podawana częściej niż 2 razy w każdym tygodniu realizacji zadania; 

5) gorący posiłek powinien być przygotowany zgodnie z „Normami żywienia dla 

populacji polskiej - nowelizacja” pod redakcją prof. Mirosława Jarosza, 

opublikowanymi na stronach internetowych Instytutu Żywności i Żywienia  

w szczególności powinien uwzględniać udział poszczególnych składników 

odżywczych: tłuszczu, białka, węglowodanów i błonnika pokarmowego oraz 

witamin i składników mineralnych w sposób dostosowany do zapotrzebowania na 

nie osób dorosłych w wieku produkcyjnym i starszych; 

6) gorący posiłek powinien być przygotowany zgodnie z zasadami racjonalnego 

żywienia z produktów pełnowartościowych o wartości kalorycznej odpowiedniej dla 

osób dorosłych zapewniającej nie mniej niż 700 kcal; 

7) gorący posiłek powinien być przygotowywany na bieżąco z produktów świeżych,  

w I gatunku (tzn. o charakterystycznej barwie i zapachu, bez odkształceń, nie 

uszkodzonych mechanicznie czy przez szkodniki), zgodnie z wymaganiami 

określonymi w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. 2017 r. poz. 149) oraz zaleceniami Instytutu Żywności 

i Żywienia; 

8) jadłospis nie może powtarzać się w okresach krótszych niż co dwa tygodnie; 

9) posiłki winny być dostarczane bezpośrednio klientowi do jego mieszkania  

w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością; 

10) zasady odpłatności za posiłki z dowozem określa uchwała Nr XXIX/947/04 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat oraz trybu ich pobierania, zmieniona uchwałą Nr XIV/386/15 z dnia  

24 września 2015 r. 

5. Wymagania kadrowe: 

Personel świadczący usługę oraz zaplecze techniczne musi spełniać warunki stawiane 

przy prowadzeniu zbiorowego żywienia. 

6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: 

1) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wskazanego lokalu do przechowywania  

i przetwarzania żywności; 

2) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem; 

3) przykładowy, dwutygodniowy jadłospis. 

XIII. 

Zabezpieczenie miejsc krótkoterminowego pobytu dla osób niekwalifikujących się do 

świadczeń z pomocy społecznej, będących w kryzysie mieszkaniowym. 

Zadanie realizowane w formie pilotażu. 

Planowana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania  

w 2018 roku wynosi 50.000,00 zł. 

Koszt jednego miejsca dla osób samotnych nie może być większy niż 30,00 zł/dobę. 

Koszt jednego miejsca dla samotnych rodziców/opiekunów z dziećmi nie może być 

większy niż 42,00 zł/dobę za jedną osobę w rodzinie. 

Dopuszcza się finansowanie miejsc pozostających w gotowości w przy stawce nie większej 

niż 50% kwoty zajętego miejsca. 

1. Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r. – 31.12.2018 r. 

2. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji Oferenta. Dopuszcza się 

możliwość wykupu miejsc zewnętrznych w placówkach dla osób bezdomnych, domach 

samotnej matki, hostelach, innych lokalach mieszkalnych wynajętych na rynku 

prywatnym. 



3. Adresaci: osoby niekwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej, będące  

w kryzysie mieszkaniowym. 

4. Zakres zadania: 

1) zabezpieczenie średnio dziennie 3 miejsc dla osób samotnych oraz 3 miejsc dla 

samotnych rodziców z dziećmi; 

2) wsparcie mieszkaniowe nie może być dłuższe niż 3 miesiące; 

3) zapewnienie 3 pełnowartościowych posiłków dziennie, w tym co najmniej jednego 

gorącego; 

4) umożliwienie kąpieli; 

5) zapewnienie dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej wody (minimum w wyznaczonych 

porach); 

6) zapewnienie dostępu do podstawowych środków higieny osobistej (mydło, golarka 

jednorazowa, ręcznik, papier toaletowy, proszek do prania); 

7) do zadań organizacji należeć będzie opracowanie i realizacja planu działań 

zmierzających do wyjścia z kryzysu mieszkaniowego lub powrotu do kraju 

pochodzenia; 

8) prowadzenie działań wspierających dla uczestników (samodzielnie, bądź we 

współpracy z innymi podmiotami) np. psychologicznego, pedagogicznego, 

prawnego, doradcy zawodowego, tłumacza. Działania wspierające powinny być 

prowadzone w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. 

5. Wymagania kadrowe: doświadczenie organizacji w prowadzeniu działań 

ukierunkowanych na usamodzielnianie uchodźców/osób w procedurze uchodźczej/osób 

z ochroną uzupełniającą/imigrantów w kryzysie mieszkaniowym. Gotowość do 

zabezpieczenia osoby posługującej się językiem cudzoziemca, w miarę 

zdiagnozowanych potrzeb. 

VI. 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. 

VII. Realizatorzy 

1. Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy  

o finansach publicznych, niedziałające 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 udziałowców, akcjonariuszy  

i pracowników. 

VIII. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami 

konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu 

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na tablicach ogłoszeń, stronach 

internetowych, w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku oraz na stronie www.witkac.pl przez 21 dni od dnia ogłoszenia 



konkursu. 

Merytorycznych konsultacji udzielają: 

w zakresie zadania nr I: 

Magdalena Szerszyńska 58/342-31-79; magdalena.szerszynska@mopr.gda.pl 

Elżbieta Warecka 58/342-82-74; elzbieta.warecka@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr II: 

Justyna Horodyńska 58/320-53-57; justyna.horodynska@mopr.gda.pl 

Janina Jung 58/320-53-57; janina.jung@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr III: 

Janina Jung 58/320-53-57; janina.jung@mopr.gda.pl 

Justyna Horodyńska 58/320-53-57; justyna.horodynska@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr IV: 

Janina Jung 58/320-53-57; janina.jung@mopr.gda.pl 

Marek Niemiec 58/320-53-63; marek.niemiec@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr V: 

Paulina Brochocka 58/320-53-45; paulina.brochocka@mopr.gda.pl 

Dariusz Kunowski 58/320-53-65;  dariusz.kunowski@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr VI: 

Paulina Brochocka 58/320-53-45; paulina.brochocka@mopr.gda.pl 

Dorota Dąbrowska  58/320-53-48; dorota.dabrowska@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr VII: 

Dariusz Kunowski 58/320-53-65; dariusz.kunowski@mopr.gda.pl 

Joanna Bylińska 58/320-53-45; joanna.bylinska@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr VIII: 

Bożena Paluch 58/320-53-44, bozena.paluch@mopr.gda.pl 

Magdalena Kmiecik 58/320-53-45, magdalena.kmiecik@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr IX: 

Paulina Brochocka 58/320-53-45; paulina.brochocka@mopr.gda.pl 

Dariusz Kunowski 58/320-53-65; dariusz.kunowski@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr X: 

Ewa Kremer 58/342-31-68; ewa.kremer@mopr.gda.pl 

Monika Jasińska  58 511-46-16;  monika.jasinska@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr XI: 

Ewa Kremer 58/342-31-68; ewa.kremer@mopr.gda.pl 

Małgorzata Sulińska 58/342-31-62; malgorzata.sulinska@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr XII: 

Elżbieta Pukszta 58/347-82-92; elzbieta.pukszta@mopr.gda.pl 

Alan Klancewicz 58/342-31-74; alan.klancewicz@mopr.gda.pl 

w zakresie zadania nr XIII: 

Robert Klimczak 58/522-38-30; robert.klimczak@mopr.gda.pl 

Ewa Kremer 58/342-31-68; ewa.kremer@mopr.gda.pl 

W kwestiach związanych z warunkami technicznymi oraz kosztami utrzymania lokali 

będących w zasobach Miasta Gdańska informacji udziela: 

p. Henryk Karolonek, e-mail: henryk.karolonek@mopr.gda.pl 

Wydział Organizacyjno-Techniczny 

ul. Leczkowa 1A w Gdańsku 

tel. 58/342-31-53. 

W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udzielają: 

p. Paulina Dziekan e-mail: paulina.dziekan@mopr.gda.pl 

p. Agnieszka Korzeniowska 



e-mail: agnieszka.korzeniowska@mopr.gda.pl 

Samodzielny Referat Współpracy 

ul. Leczkowa 1A w Gdańsku 

tel. 58/342-31-48. 

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert 

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy złożyć: 

1) za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl  

w terminie do dnia 11.05.2018 r. do godz. 14.30. 
2) instrukcja założenia konta w systemie witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest 

na stronie internetowej www.witkac.pl oraz na stronie internetowej 

www.mopr.gda.pl - BIP - zakładka „Konkursy”; 

3) po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami, 

należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty”, a następnie należy 

ten dokument podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub 

których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), opieczętować  

i dostarczyć osobiście do kancelarii MOPR ul. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk,  

w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, w środę od 8.00 

do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.30 do dnia 14.05.2018 r. lub przesłać za 

pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na ww. adres; 

4) w przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, 

„Potwierdzenia złożenia oferty”, o której mowa w ust. 3, decyduje data wpływu do 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku; 

5) Oferent przed zawarciem umowy na realizację zadania publicznego, zobowiązany 

będzie do dostarczenia: 

a) oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami (wydruk z generatora  

z zachowaniem sumy kontrolnej) podpisanej przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem 

KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych 

pełnomocnictw) 

– ww. dokumenty muszą 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: osoba wymieniona  

w dokumencie rejestrowym, inne osoby upoważnione do reprezentacji 

podmiotu lub notariusz, adwokat, radca prawny, 

b) umowy pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres 

ich świadczeń, składających się na realizację zdania publicznego. 

X. Termin i tryb rozpatrzenia ofert 

Oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 25.05.2018 roku,  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Leczkowa 1A przez Komisję 

Konkursową, powołaną odrębnym zarządzeniem 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. 

XI. 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. Katalog kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego załącznika. 

XII. Kryteria oceny ofert 

1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru określone są w Karcie Oceny oferty, 

stanowiącej załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

2. Oferta podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. 

1) kryteria oceny formalnej: 

a) oferta powinna być złożona zgodnie z zakresem zadania i w terminie 

określonym w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert  

w generatorze ofert za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej 

www.witkac.pl, 

b) potwierdzenie złożenia oferty powinno być złożone w formie papierowej  

w terminie i miejscu określonym w szczegółowych warunkach konkursu ofert, 

c) potwierdzenie złożenia oferty powinno być prawidłowo wypełnione: 

- podpisane przez właściwą liczbę osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub 

ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi  

z dokumentu określającego osobowość prawną, 

- zawierać prawidłowo wypełnione oświadczenia, 

d) oferta powinna posiadać załączniki wymienione w ogłoszeniu, 

e) oferta powinna być złożona przez podmiot/podmioty uprawniony i mieścić się  

w całości w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy  

o działalności pożytku publicznego, realizowanych przez Oferenta 

prowadzącego działalność statutową w danej dziedzinie, 

f) oferent powinien określić zakres prowadzonej odpłatnej/nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego w części II ust. 4 oferty, 

g) w przypadku zadania zlecanego w formie wsparcia Oferent powinien 

zadeklarować procentowy udział finansowego wkładu własnego w stosunku do 

całkowitych kosztów zadania, nie mniejszy niż 1%. 

2) kryteria oceny merytorycznej: 

a) możliwość realizacji zadania, 

b) kalkulacja kosztów i adekwatność budżetu, 

c) kwalifikacje i doświadczenia osób realizujących zadanie, 

d) proponowana jakość realizacji zadania, 

e) dotychczasowa współpraca z Oferentem w zakresie realizacji zlecanych zadań. 

UWAGA: 

Zestawienie kwalifikacji i doświadczenia osób realizujących zadanie należy wskazać  

w ofercie w pkt 11 formularza oferty wg następującego wzoru: 

imię, nazwisko (jeśli jest znane na etapie składania oferty), wykształcenie, planowane 

zadania w projekcie, forma zatrudnienia, ukończone studia/szkoła/rok ukończenia, 

tytuł zawodowy, szkolenia/kursy/studia podyplomowe, doświadczenie zawodowe  

(w latach), dodatkowe wymagane uprawnienia/certyfikaty. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje z uwzględnieniem zastrzeżeń Organizatora 

konkursu wymienionych w części XVI niniejszego załącznika. 

XIII. Harmonogram pracy komisji konkursowej 

1. Komisja Konkursowa, powołana na mocy odrębnego 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 25.05.2018 r. 

2. Wyniki konkursu Komisja Konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi 



Miasta Gdańska. 

3. Ostateczną decyzję o wyborze ofert podejmuje Prezydent Miasta Gdańska. 

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

XIV. Sposób informowania o wynikach konkursu 

Wyniki Konkursu, z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej 

dotacji, będą ogłoszone zarządzeniem Prezydenta i opublikowane na tablicach ogłoszeń, 

stronach internetowych oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Organizatora 

konkursu, oraz na stronie www.witkac.pl niezwłocznie po zakończeniu postępowania 

konkursowego. 

XV. Istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska dot. rozstrzygnięcia niniejszego Konkursu będzie 

stanowiło podstawę do zawarcia umów o udzielenie zamówienia na realizację zadań 

publicznych w latach 2018 - 2021. 

XVI. Zastrzeżenia ogłaszającego 

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

rozpatrywane w konkursie. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert czy 

terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

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. Gwarantowane przez Realizatora minimalne wynagrodzenie za 1 godzinę pracy/ 

świadczenia usługi personelu zatrudnionego przy realizacji zadania nie może być niższe 

od minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zgodnie  

z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów określającym wysokość minimalnej stawki 

godzinowej w danym roku kalendarzowym. 

6. W trakcie realizacji zadania, w danym roku kalendarzowym dopuszcza się możliwość 

zwiększenia do 20% zakresu rzeczowego umowy przy zachowaniu jednostkowego 

kosztu danej usługi (jeżeli taki występuje). 

7. W przypadku zadań wieloletnich do oferty należy dołączyć kosztorys oraz 

harmonogram realizacji zadania we wszystkich latach trwania umowy. 

8. W przypadku zadań wieloletnich wysokość dotacji, ilość i cena świadczeń, zakres 

rzeczowo-finansowy oraz inne niezbędne warunki związane z realizacją zadania  

w każdym kolejnym roku realizacji zadania mogą ulec zmianie i będą ustalane w drodze 

aneksu do umowy. Całkowita kwota dotacji przyznana na dany rok kalendarzowy 

uzależniona będzie od wysokości środków zatwierdzonych w budżecie Miasta Gdańska, 

z zastrzeżeniem, że zakres rzeczowy zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%  

w stosunku do roku poprzedniego (z wyłączeniem zapewnienia i prowadzenia miejsc  

w domach pomocy społecznej). 

9. Realizator może otrzymać dotację na więcej niż jedno zadanie w ciągu roku. 

10. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405) funkcjonuje Rejestr 

Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W związku z tym Oferent jest zobowiązany 

podjąć szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom w przypadku gdy 

organizuje działania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem 

małoletnich lub z opieką nad nimi. Należy wówczas uzyskać nieodpłatnie informacje  

z Rejestru z dostępem ograniczonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 



prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości dotyczące tego czy osoby, które będą 

prowadzić pracę z osobami małoletnimi (pracownicy, współpracownicy, wolontariusze) 

znajdują się w tym Rejestrze. Osoby te nie mogą prowadzić pracy z małoletnimi. 

11. Oferent jest zobowiązany do samodzielnego śledzenia strony internetowej 

Ogłaszającego konkurs, a także do weryfikacji swojego konta w systemie 

informatycznym witkac.pl oraz konta e-mailowego, którego adres podał w trakcie 

rejestracji do systemu witkac.pl 

12. Dopuszcza się możliwość opublikowania poszczególnych rozstrzygnięć i wyników 

konkursu w różnych terminach z podziałem na zadania konkursowe. 

XVII. Zasady przyznawania dotacji 

Dotacje nie mogą być udzielone na: 

1) realizację tego samego zadania publicznego lub jego części, na którą Realizator 

uzyskał dofinansowanie z innych środków budżetu Miasta; 

2) zakup nieruchomości; 

3) wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup 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  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) oraz art. 16a ust. 1 w związku z art. 16d ust. 1 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)]; 

4) finansowanie kosztów działalności gospodarczej; 

5) działalność polityczną lub religijną; 

6) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym; 

7) finansowanie 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. 

XVIII. Wymagane załączniki 

1. Do oferty, za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej 
www.witkac.pl należy załączyć skany następujących dokumentów: 

1) aktualny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce 

Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego; 

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; 

3) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku udzielenia 

pełnomocnictwa do reprezentacji; 

4) kopię aktualnego statutu/regulaminu oferenta lub innego dokumentu 

potwierdzającego zakres działalności; 

5) dodatkowy harmonogram oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 

zadania - jedynie w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden 

rok budżetowy; 

6) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem  

- w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 

ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie; 

7) dodatkowe dokumenty wymagane w części V niniejszego załącznika. 



2. Dodatkowo można dołączyć: 

1) rekomendacje dla organizacji; 

2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera o współpracy, zapewnieniu miejsca 

dla realizacji zadań. 

3. Oferta powinna: 

1) mieścić się w całości w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy  

o działalności pożytku publicznego, realizowanych przez Oferenta prowadzącego 

działalność statutową w danej dziedzinie; 

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; 

3) zawierać wypełnione wszystkie oświadczenia umieszczone w końcowej części 

potwierdzenia złożenia oferty (załącznik Nr 2 do zarządzenia). 

4. Oferty na realizację zadań publicznych podlegają procedurze uzupełniania braków 

formalnych. Uzupełnienie braków formalnych dotyczy wyłącznie: 

1) uzupełnienia dokumentu potwierdzającego złożenie oferty oraz brakujących 

podpisów przypadku gdy nie została ona podpisana przez właściwe osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu 

oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi  

z dokumentu określającego osobowość prawną; 

2) uzupełnienia prawidłowości złożonych oświadczeń; 

3) uzupełnienia dokumentu potwierdzającego upoważnienie (pełnomocnictwo) do 

działania w imieniu oferenta (w tym klauzuli „za zgodność z oryginałem” na kopii 

dokumentów); 

4) uzupełnienia potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej od udzielenia 

pełnomocnictwa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji; 

5) uzupełnienie dodatkowego harmonogramu oraz kalkulacji przewidywanych 

kosztów realizacji zadania (jedynie w przypadku zadań wieloletnich); 

6) uzupełnienie kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem - (w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego); 

7) uzupełnienia dodatkowych dokumentów, wymaganych w części V niniejszego 

załącznika; 

8) uzupełnienia zakresu prowadzonej odpłatnej/nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego w części II ust. 4 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.bip.mopr.gda.pl, www.bip.gdansk.pl, 

stronie internetowej www.witkac.pl i wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Organizatora do dnia 18 maja 2018 r. 

Organizacja w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert może 

uzupełnić braki formalne elektronicznie za pośrednictwem generatora ofert na stronie 

internetowej www.witkac.pl. 

Uwaga: 

Każda zmiana oferty na stronie internetowej www.witkac.pl powoduje zmianę sumy 

kontrolnej oferty i wymaga dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej 

do kancelarii Organizatora konkursu. 

XIX. Terminy i warunki realizacji zadania 

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

XX. Załączniki do niniejszych warunków 

Załącznik Nr 1 – Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 



Załącznik Nr 2 – Zasady funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

Załącznik Nr 3 – Katalog kosztów kwalifikowanych 

XXI. Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert w roku poprzednim  

i bieżącym 

Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim w ramach otwartych konkursów ofert, 

jest umieszczony na stronie internetowej www.mopr.gda.pl – BIP – zakładka „Konkursy”. 

Planowane zadania na 2018 rok ujęte są w uchwale Nr XLIV/1222/17 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta 

Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. 

XXII. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego 

Wzory dokumentów związanych z realizacją programu określa rozporządzenie Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert  

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 


