
zARzADzENrE NR .6r.16.1/.T/.ul4M.

PREZYDENTA MIASTA GDYNI
z DNrA .Q6..Q.6.,2.ot v v.

w sprawis ogloszenia otwartego konkursu ofod dla podmiot6w prowadzqcych dziala!:oSd po{rtku publJcznego
o wsparcie lub powierzenie zadah z zakrest wdru2ania dobrych praktyk projektowych w przeskzeni miejskiej w
2017 roku.

Dzialaiqc na podstawie art. 30 ust- I i ust.2 ph 4 ustawy z dnia 08.03.1990 i'. o samonqdzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. 2 2016 r., po2. 446 zezm),art.4ust. I pkt. 13 i art. Il ust.t, pla I i2iart. 13,ust.2 {Jstqryz
dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoici poitku publicznego i o wolontqriacie (tekst jednolry: Dz. Il. z 2016
r, poz. 1817 ze zm.), Uchwaly Rady Minsta Gdyni nr XL WI/1004/14, z dnia 29 paidziernika 2014 r. w sprawie
uchwalmia Wieloletniego Programu Wsp6lpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarzqdowymi na lata 2015 -
2020 oraz Uchwaly Rady Miasta Gdyni nr &{1U633/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
Programu wsp6lpracy miasta Gdyni z organizacjani pozarzqdowytni na rok 20 I 7
zaryqdz,an, co na.sqpuje :

$ 1.
1. Oglasza sig otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie zadaf z zakrcsu. wdrazania dobrych praktyk
projeklowych w przestrzeni miejskiej w 2017 roku.

2' Uslala sig dziei 10.07 .2017 r. jako ternin koicowy skladaaia oferL o przyznanie dotacji na realizacj g zadania,
o kt6rym mowa powyZej.

3 . W ztn4zktt z ogloszeoiem otwartego konkursu ofert ustala sig:

1. Ogloszenie otwartego konkursu ofert, k6re starro:vu' r zalqcmikNr I de ninisjs2sg6 ztz4dz,en1a.
2. Projekt umowy zlecenia realizaoji zadania, k6ry stanowi zalqcznik Nr 2 do niniej szego zarzqAzena.

Zxz4dzente wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

GDYNI

$2.



Zalaczniki.Nr I
do zrzqdzena nr.6aIA lfiluttl M

Prezvdenta Miasa Gdlda- 
zdt1a06,.06,,2Qt1,.

Prezydent Miasta Gdyni
ogtrasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie lub wsparcie reatizacji zadania publicznego z zakresu wdraiania
dobrych praktyk projektowych w 2017 roku.

I. Podstawa prawna konkursu.

1. Ustawa z dnra 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po{ku publicznego i o wolonlariacie (tj.: Dz. U
z 201.6 r., poz 1817 ze zn,).

2. UstAwa z dnJa I marca 1990 r. o samorzQdzie gminnyrn 6.1.:Dz.IJ.22016 r.,po2.446 ze zrn.).
3. Rozporz4dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierprda 2016 r. w sprawie wzor6w ofert

i ramowych wzor6w um6w dotyczqcyah realizacji zadaf publicznych omz wzor6w sprawozdai
z .uu1lkonaaia tych zadaf @z U. poz. 1300).

4. Uchwala NR XXVV633/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
Programu wsp6lpracy miasta Gdyni z organizacjamipozarzalowyni na rok 2017 r.

II . Oglaszajacy konkurs.

Gmina Miasta Gdynia
A-1. Marszalka Ptsudskiego 52154
81-382 Gdynia
telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798
e-mail umgdynia@gdynia.pl
www.gdytda.pl

III. Obsluga merytoryczm konkursu,

Pomorski Park Naukowo - Techaologiczny GdSmia
Centrum Designu Gdynia
Budynek IV, pok6j 8517
Al. z.'":,ciQstwa 96/98
81451 Gdynia
tel. +48 58 88 08 217
e-mail: info@centrumdesignu. gdynia.pl
www.centrumdesignu. gdynia.pl

IV. Podmioty uprawnione do ubiegania sig o dotacje.

1. Uprawnione do zlozenia oferty s4:

1.1 Organizacje poztzqdowe:



a) niebgd4ce jednostkami 5skt6m finansgw publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych,

b) niedzialajqce w celu osiqgnigcia zysku,
c) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej, kt6ryn

odrgbna ustawa przyznaje zdoll.oSd pravn?, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeheniem
art. 3 ust. 4 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie.

lub nastgpuj4ce podmioty:
1.2 osoby prawne i jednostki orgadzacyjne dzialaj4ce na podstawie przepis6w o stosunku Panstwa do

Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pafstwa do innych koSciol6w
i zwiqzk6w wyznaniowych oraz o gwarancji wolno$oi sumienia i wyzna:ria, jeZeli ich cele
statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego,

1.3 stowarzyszenia jednostek samorz4du lerytorialnego,
1.4 sp6ldzielnie socjalne,
1.5 sp6trki akcyjne i sp6lki z ogrNiczonq odpowiedziaLnoSciq oraz kluby sportowe bgdqce sp6lkami

dzialaj4cyrni na podstawie przepis6w ustawy z dnta 25 czerwca 2010 r. o sporcie @z IJ- 22010 r.
Nr 127,po2.857 ,2p6fu. zn), ltilre nte dzia\aj4w celu osi4gnigcia zysku orazprzentaczaj4 caloi(
dochodu na realizacjg cel6w statutowych oraz nie przeznaczaj4 zysku do podziafu migdzy swoich
udzialowo6w, akcjonariuszy i pracownik6w.

2. Podmioty sldadaiQce ofertg w otwaxtlm konkursie ofert nie musz4 posiadae statusu orgaaizacji poz,ytku
publicznego.

3. Terenowe oddzialy organtzaqi (nieposiadaj4ce osobowoSci praunej) mogq zloiryC ofertg Wtqcz e za
zgod4 zanqdu gl6wnego orgauzaoji (tj. na podstawie pehomocnictwa rodzajowego
dzielonego przez zavqd gl6wny). Natomiast terenowe oddzialy posiadaj4ce osobowo6d pralvne mogq
skladaC ofertg, niezale2nie od zarzqdu gl6*nego.

4. Ogloszenie o konkursie zostanie zamieszcT-one:

4.1 w sk6conej treSci w biuletynie Ratusz,
4.2 w petnei tresci w nastgpuj4cych mediach:

a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miasta Gdyni i Pomorskiego Parku Naukowo-
. Technologicznego Gdynia,

b) na tablicy ogloszeniowej w siedzibie GCOP w Gdyni i PPNT Gdynia,
c) na stronie intemetowej Centrum Designu Gdyria www.centrumdesignu.gdynia.pl,
d) na stronie intemetowej Pomo$kiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia www.ppnt.pl,
e) na stronie intemetowej www.gdynia.pl.

V. Rodzaj zadania.

l. Zadanie wlasne gminy o charakterze spolecznie u2ytecznyn,

2. Naztwa zadaria: wdraZanie dobrych praktyk projektowych.

3. Cele merytoryczne zadania:

3.1 estetyzacia przestrzeni publioznej;
3.2 wprowadzenie w tkankg miejskq zr6wnowazonych sposob6w projektowania i korzyxafia z

plzesfrzeaii
3.3 wpisanie sig w scenariusze rozwoju miast przyszloSci;
3.4 promocja dobrych praktyk projektowyoh z zakrcst wzomictwa przemystrowego i grafiki

uZytkowej w przestrzeni miejskiej;
3.5 stwozenie charakterystycznych punk6w na mapie Gdyni, rc4ontawalnych ptzez

mieszkaic6w miasta i tuyst6w;
3.6 kreowanie przestlzefll fla Laiwyaszym poziomie uZytecznosci, estetyki i trwalosoi.

z



VI. Planowana wysoko5d Srodk6w publicnychprzeznaczonych na realizacjg zadania.

1. Zleceniodawaa zlecal1cy zadanie zapewllli przekazanie Srodk6w finaasowyoh w formie dotacji
w okresie od 01.08.20U r. do 31.12.2017 r. do kwoty 47 480,00.

2. Planow.ane kwoty mogq ulec zmianie w przypadku stwierdzenia,2e:
2.1 zadanie moina zrealizowaC mdejszym kosztem,
2.2 zaistniqe koniecznoSd zmiany bud2etu w ozgSoi przeznaczonej na realuaajg zadanta

zwaLnych przycz;yn,ntemoiliwych do przewiclzenia w dniu oglaszania konkursu.

3. Dotacja moze byt prznzsnczonatylko nareahzaajg zadaria wskazanego w rozdzialeY ogjoszenla.

YI7. Zasady pr4znawania dotacji.

1. Wnioskowana kwota na rcalizacjQ projektu mo2e starowid 100% planowanego blot2et:a zadalta, ale
przy ocenie ofert brana bgdzie pod uwagg wysoko$C fiaansowego wkladu wlasnego deKarowara przez
organizacjg.

2. Jeden oferent moio zloiryi jednq ofertg.

3. Dwie lub wigcej organizacji pozanqdowyoh 1ub podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalaoSci po2ytku publioznego i o wolo*aiacie mog4 zloLy(, ofertg wsp6lnq.

4. W ramach otwartego konkursu ofert moilE zosta' pvyznana dotaoja na wigcej niZ jedno zadanie.

5. WysokosC przyznarrcj dotacji moze byt ri2sza niZ wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
podmiot wyloniony w konkursie ofert zobowiqzany jest do pizedstawienia korekty zakresu
rzeczowego i finansowego realizowane go zadaria.

6. Srodki finansowe przyznane podniotowi tn realizacjg zadania z zakesu ksztaltowania pr4lamej
przestuzeni publicznej nie mog4by( przezraczone na finansowanie:
6.1 Przedsigwzig6, kt6re s4 dofinalsowane z bud:Zetr: Miasta 1ub jego funduszy celowych na podsawie

odrgbnych przepis6w,
6.2 pokrycia deflcytu nealizowanych wcze6niej przedsigwzigd,
6.3 zakupu budlnk6w lub lokali, zakup grunt6w,
6.4 zal<qu Srodk6w trwalych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pk. 15 ustawy z dflia 29 wrznSna 1994 r.

o rachunkowo6ci DzU. z 2002 r.Nr'l6,poz. 694 ze zm. oraz art. 16 aust. L w zw. z art.. 16 d ust. 1

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku doohodowyn od os6b prawnych Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654 ze z.rr.),1<6rych warto66 brutto przekacz.a 3.500 z],

6.5 dzialalaoSci gospodarczej podmiot6w prowadz1cych dziaialnoSd po:irtku publicznego,
6.6 udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6.7 dzialalnoSci politycznej lub religijnej.

7. Wyda&i zaplanowane w ramach oferty musz4 mied Scisly zwlqzek merytoryczny z realizowarrym
zadaniem.

8. Zakoszty l<ttalifikowane uznaje sig koszty:
8.1 niezbgclne do realizacji zadanra ibezpo5rednio zwi4za:re z celem realizowanego zadania
8.2 spehiaj4ce wyrogi racjonalnego i oszczgdnego gospodarowinia Srodkami publioznyra.i, z
zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efekt6w z danych naHad6w.

9. Zadane wirrro byd zreaTizowane z najwyZszq staramoSci4 w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie
z zawart4ffiowq orn z obowt4zvjqcyri siandardami i przepisami.

10. Przy wydatkowaniu dotacji z budZetu miasta Gd],:ri Zleceniobiorca zobowi4zany jest do stosowania
pEepis6w ustawy Prawo zam6wief publicznych.



11 . Zlo2erne oferty ne jest r6wnoznaczne z p,rzyznaniem dotac1l.

\rIII. Termin realizacii zadania.

Temrin realizacji zadania obejmuje okes od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.12,2017 r.

D( Wamnki realizacji zadania,

1.

A

3.

1.

5.

W ramach realizacji niniejszego zadffiia finansowana bgdzie dzi*alnoSf polegaj4ca na wdrarzaldu
dobryoh praktyk projektowych w pflestrzeni miejskiej z zakresu grafiki uftkowej i wzornictwa
przemyslowego.

Realizaq a zadania p olegaf b gdzie na:
2.1 organlzacJi dzialal w przestrzeni publicznej ra.ptywajqcych pozytywnie na estetykg oloczenia,
2.2 koordynacji dzi*aipoprzedzaj4cychrealizaajg zadanla,w tym uzyskaniu niezbQdnyoh pozwolef,
2.3 przeprowadzenu dzialai informacyjno - promocyjnych przed oraz w trakcie trwania realizacji

zadnia,
2.4 ptzeprowadzenru dzialah wykonawczych zgo&ie z harmonogramem oraz kosztorysem

zal4crcrymw ofercie.

W przypadku, gdy Zleceniobiorca rca[z$qcy zadanie prowadzi w tym samlm obiekcie wigcej niZ
jedno zadanie lub realizuje zadxia dla r6inycb. Zleceniodawc6w, zobotmqzary jest do opracowania
i stosowania wskaZnika poclziafu koszt6w eksploatacyjnych, koszt6w wlmagrodzeri os6b bezpodrednio
zwi4zanych z rcalizaoj1 zadania, koszt6w wlmagrodzef pracolmik6w administracyjnych i koszt6w
administracji.

Oferent musi byC jedyqmr posiadaczem wskazanego raohunku balkowego oraz jest zobowi4zany do
prowadzenia wyodrgbnionej dokumentacji finansowo - ksiggowej Srodk6w finansowych otrzlrmnych
na reallzacjq zadanla zgodnie z zasadani wynikajaclm.i z usIzry z dnia 29 wrzeSnia 1994 r.
o rachuirkowo6ci @zU. z 2002 r.Nr 76, poz. 694, z p6tn zm.), w spos6b umozliwiaj4cy identyfikacjg
poszczeg6hych operacji lsiggowych.

Zadanie powinno byt nealizowarrc z najryzszq starannoSci% zgodnie z zawafi4 'xnowq oraz
obowi4zuj4cymi standardami i przepisami prawa.

R.ealizacja zadania bgdzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarle w umowie oraz uzgodnione
i zaakceptowane przezZlecentodawc7 zapisy w ofercie realizacji zadania pablicznego.

X. Termin skladania ofert.

Termin sHadania ofert wyznacza sig do dnia 10.07.2017 r. do godziny 16.00.

Oferry v,ptyvaj4ce po terminie nie bQdq rozpatrryarc.

W ci4gu 7 dni od uplywu terminu sHadania ofert lista podmiotow ubiegajqoych sig o dotacje, rodzaj
zadania oraz wielko6d wnioskowanej dotaoji zostanie opublikowana:

3.1 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miasta i PPNT Gdynia,
3 .2 na tablicy ogtoszef w Gdyiskim Centrum Organizaoji Pozanqdowych |PPNT Gdynia,
3.3 na stronie internetowej Centrum Designu Gdlmia www.centrumdesignu.gdynia.pl,
3.4 na stronie internetowej PPNT Gdynia wwwppnt.pl,
3.5 na stronie internetowej www.gdlnria.pl.

3.



XI. Trvb skladania ofert.

1 . Oferty naleZy skladad w systemie www.witkac.pl.

2. Wygenerowane przez system potwierdzenie zloAeua oferty wnz z podpisami os6b upowainionych
nalerry zrorrye w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, A1. Zwycigstwa 96/98, 81-451 Gdynia,
z dopiskiem na kopercie: ,,Otwarty konkurs ofed dla podmiotow prowadz4cych dzialallo$i po2,1tku
public2nego o wsparcie lub powierzenie zadaf z wdraaana dobrych praktyk projektowych
w przestrzeni niejskiej w 20 1 7 roku".

3. Termin skladania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeri uplywa z d:riem
10 lipca 2017 roku. W pr4paclku skladania potwierdzenia za pofrednicfwem poczty decyduje data jej
wplywu do sekretariatu PPNT Gdyria.

4. Oferta rcalizacji zadanta ptb\cntego powinna zawierad w szczeg6lnodci:

4.1 szczeg6lowy zalaesrzeczowy zadaria publicznego proponowanego do realizacji;
4.2 termla i miejsce rc tzaqi zadanta publicznego ze szczeg6lowq argumentacjq ryboru,

p otsier dzajqcq majomo5C specyfi ki miej sca;
4.3 zarys problematyki wybranego miejsca wraz z okreSlenjem gnrpy odbiorc6w i jej potxzeb - faza

wstgpna konsultaoji spolecznych;
4.4 min.2 loo.tnallzacje proponowaaych rozwiqzah onz opis rzeczowy - planowana ilo6C obiekt6w,

romiar i material;
4.5 usytuowanie projektowanych element6w w obrgbie planowanej inwestycji;
4.6 pordolio specjalist6w i projekant6w wskazanych do realizacji;
4.7 kalkulacjg przewidyrvanych koszt6w odnosz4cych sig do zakresu realizacji zadanta;
4.8 informacjg o wczeSniejszej dzialalnoSci oferenta.

5. Dopuszczalre jest zlo2enie oferty wsp6lnej dw6oh lub wigkszej liczby organizacji pozarz4dowych \tb
podmicit6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnodci po{rtku publicznego i o wolonlariacie
dzialajqcyoh wsp61nie. Oferta wsp6lna powinaa dodatkowo zawieraC:

5.1 jakie &ialania w ramach rcahzacji zadwia publiczrego b9d4 wykony'lvad poszczeg6lne
orgxizaqepozarz4dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

5.2 spos6b rcprezefi^cji podmiot6w, o kt6ryoh mowa w art. 14 rxt. 2 ustawy, wobec organu
administf6sji pglllezsj.

6- Orgafizaoje pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 usta$y skladaj4ce ofertg wsp61n4
ponosz4 odpowiedzialnoSd solidam4 za wykonanie zadania pub'licznego w zakesie i na zasadach
olreSlonych w umowie.

7. Oferent pzystgpujqcy do otwaf,tego konkwsu ofert moZe zloty| jedne ofertg.
W przypadku, kiedy ofertg sldada odclzial tereno$? organizacji lub jej oSrodek nie posiadajqoy
osobowosci prawnej, na podstawie udzielonego pehomocnicf.tra przez zarzTd gl6wny, to w/w oddziatr
lub odrodek traktowany jest, jako oclrgbna organizacja.

8. Otwarty konl,ars ofert zosta.nie rozstrzygnigty r6wniez w6wczas, gdy zostanie zgloszonajedna oferla.

9. Oferta powin:ra byd podpisa:ra przez osoby upowaZnione do skladania o5wiadczef woli w zakresie
spraw maj4tkowych, zgoclnie z zryisani wynikajqclmi ze stosowrych dokument6w okre5laj4cych
osobowoSC prawnq.

1 0. Oferent ponosi wszelki e koszq zwiqzarrc zprzygotowaniem i ztozeniem oferty.

11. Za poprawno66 zloZonej oferfy odpowiada oferent skladaj4cy ofertg.

i2. Oferta winna byC przygotowara i doZona w spos6b jasny i oz5'telny.



13. Oferta podmiotu, kt6ry wygra konkurs stanou/id bgdzie (w czgsci zaakceptowanej pnez Zlecajqcego)
integralnq czgS6 umowy zawartej pomigdzy zaiflteresowanlmi stronami.

XIL Wymagana dokumentacj a.

1. Oferent przystgpuj4cy do konkursu zobowi4zanyjest do doQczyt do oferty nastgpujqow zalqczniki:
1.1 kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego, imego rejestru 1ub ewidencji (odpis

musi byd zgoclny z aktuaLnym stanem faktyczn)m i prawqm, njezaleinie od tego, kiedy zostal
wystawiony), lub inne dokumenty potw.iedzajqce status prawny oferenta i umocowanie os6b go
rFhraran+rrie^r, L

1.2 w przypadku fundacji i stowarzyszef - odpis z Krajowego Rejestru S?dowego,
1.3 w przypadku nie vpisanych do KRS podmiot6w dziaNajqaych na podstawie przepis6w

o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego oruz do irinych kosciol6w i zwtqzk6w
wyznaniowych * dokument poSwiadczaj4cy, Ze dany podmiot posiada osobowo56 prawnq onz
Wdane pruez wtra6oiwe wladze zaSwiadczenie o osobie (osobach) upowa2nionej do sldadania
olwiadczef woli i zaciqgama zobowtqza:l ffnansowyoh w imieniu logo podmiotu,

1.4 dokument potwierdzaj4cy upowa2nienie do dzialania w imieniu oferenla, w przypadku wyboru
innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp61n4 ni2 wlnikaj4cy z Knjowego
Rejestru S4dowego lub innego wlaSoiwego rejestru,

1.5 kopia aktualnego statutu w przypadku, gdy oryaalzacja nie pocllega obowi4zkowemu v4risowi
w Krajowym Rejestrze Sqdowym, pehomocniciwami do dzialanta w imieniu organizaoji
(w przrTpadku, gdy ofertg podpisujq osoby in:re niz umocowane w KRS do reprezentacji).

Dodatkowo do ofertv moZna dolaczvd: rekomendacjg dla orgattzaoji.

2. Do oferfy powinny byd dol4azone zal4cznlUt w formie ska.n6',v dokument6w oryginalnych lub
kserokopii potwierdznne za zgodnoif z oryginalem ze wskazaniem imienia, nazwi ska onz formti4 ,,za
zgodno6C z oryginalem", dat4 i podpisem os6b upowainionych do reprezentowania podmiotu.

3. Do zawarcia umowv ze Zleceniodawca. Zleceniobiorca zobowiazaqrjest do dostarczenia:

3.1 informacji o skladzie os6b reprezenhrjqoyoh Oferenta: imiona i nazwiska os6b, numery i serie
dowod6w osobistych a tzk^e imig i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontak6w roboczych,

3.2 kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wla$ciwego rejestru lub
ewidencji,

3.3 umowy pomigdzy Zleoeniobiorcami, l<t6rzy zloiryli ofertg wsp6lr?, okre6laj4o4 zakres ich
Swiadczef skladaj4cyclt siE na rcaltzacjg zadania publicznego.

XItr, Termin i miejsce, w kt6rym mo2na zapoznad sig ze szczeg6lowymi warunkami konkursu.

TreSC ogloszenia konkursu moZna pobral ze strony hternetowej Centrum
www.cenfumdesignu.gdynia.pl, strony inlemetowej PPNT Gdynia: www.ppnt.pl
PPNT Gdynia pokoju A 510, budynek IV, AI. Zwyoigstwa 96/98, 81-451 cdynia.

Designu Gdynia:
lub w sekretariacie

XIY. Tryb wyboru oferty.

ZloZane ofer1y podlegajq ocenie formatrej i merytorycznej (kryterium oceny ustawowej oraz
kryterium oceny dodatkowej) przez Komisjg Ooeoiajqc4 powolan4 zarz4dzerttem prezydenta Miasta
Gdyni;
Komisja Oceniaj4oa dokona oceny zloZonych ofert po Posiedzeniu Komisji z udzialem Oferent6w;
Oferenci zobowiqzani b9d4, we wskazan)m terninie, przedstawid Komisji ofertg w fomie 10-
minutowego \iyst4pienia uzupelnionego prezentacjq multimedialt4;
Konisja Oceniaj4ca do oceny ofert zastosuje ujednoliconq Kang Oceny Ofe4y pnyjqt4 Zarz}dzentem
Prezydenta Miasta Gdynt nr 5426/L6NWR z dnia 6 grudaia 20 i 6 roku.

1.

2.
3.

4.



Ro4patry'svane bgdq oferty:
3.1 prawidlowo zgloszone w slstemie wwwlitkac4l wraz z wyclrukowanym potwierdzeniem;
3.2 . zawieraj4ce komplet zaNqaz:lk6w ;
3.3 zlozone w terminie okeSlonym w ogloszeniu konkursowym;
3.4 zapr ezentow ane podczas Posiedzenia Komisji.

Ocena formalna oferty (czeSf I Karty Oceny Oferty) dokonyrvana jest przez pracownika Urzgdu
Miasta. [TAK.NIE]

Przyjmuje sig nastgpujqce kryteria merytoryczne (czQSC tr Kaxty Oceny Oferty) przy rozpaaryd u
zloZoaych ofert:.

7.1 Kryteria oceny ustawowej (lqcznie mo2na zdobyd do 60 punk6w):

a) Ocena moZliwoScirealizacji zadariapablicznego prz.ez oferenta. [TAK/NIE]
b) A'mliza i ocena realizacji zadafr. pnblicznych w latach poprzednich (rzetelnoSd i tenninowoSd

oraz spos6b rozliczaaia otrzl.maoych Srodk6w). [5 pkt.]
c) Ocena kalkulacji kosz6w realizacji zadani4 w tlm w odniesieniu do zakresu rzeczowego

zadania. [15 pkt.]
d) Wldad rzeczory, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy i praoa spotreczna czlonk6w,

a w przytrradku wsp ucia rcalizaqi zadania - r6wnieZ uclzial Srodk6w finar:sowych wlasnych lub
Sroclk6w pochodzqcych z innych zr6de1. [10 pkt.]

e) Ocena proponowanej jako5ci wykonania zadania i kwalifikacji os6b, przy udziale kt6rych bgdzie
realizowane zadanie. [30 pkt]

7.2 Kryteria oceny dodatkowej (trqcziie motu:a zdobyd do 40 punk6w):

a) ImowacyjnoSd. Najwy2ej punktowane bgd4 nowatorskie dzialaria, promajqce dobre prakryki
projektowe. Wysoko ocenione zostan? propozyoje progresyffirc, keuj4ce zwiglszone potrzeby
estetyczne w5r6d mieszkafc6w, upisujqce sig w scenariusze rozwoju miast przyszloSci [20 pkt.]

b) Dostosowanie oharakterystyki zadania do specyfiki Miasta Gdynt oraz dzielnicy, kt6rej dotyczy
projekt. Najwyzej punktowane bqdq zadada wykorzystujqce . wzornictwo przem)slowe oraz
grafikg u2ytkow4 na najwSaZszym poziomie uzytecznosci, estetyki oraz trwalosci. [10 pk.]

c) Kompleksowo5( zadania. Najv.yzej punktowane bgdq oferty twzglgdnaj1ce dzialania
konsultacine ze spolecznoSci4 lokalnq przed realtzacjq projekh-r oraz dzialania promooyjne
i animacyjne w trakcie trwania projektu. [i0 pkt.]

XV. Termin dokonania wyboru oferry.

Rozstrzygnigcie konkrusu nast4pi w ci4gu 30 dni od terminu sHadania ofert, okreSlonego w ogloszeniu.
Pre4ydent Miasta Gdyf,i, na podstawie opinii Komisji Oceniaj4cej, dokona wyboru podmiotu, kt6remu
zostaaie udzielona dotacja.
Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo:

3.1 do odwolania konkursu bez podani aprzyczyty,
3.2 zmiany terminu rozpoozgcia i zakofczenia postgpowania konkursowego, w tym przesunigoia

terminu sldadania ofert
3 .3 zmiany terminu rczpoczgcia i z,akottczenia postgpowania konkursowego.

Do decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nie stosuje sig trybu odwolania.
Ogloszenie wynik6w otwartego konkursu ofert zostanie zami eszczof,e:

5.1 w biuletynie ,!.atusz", Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miasta Gdyni,
5.2 na stronie BIP UM Gdynia i BIP PPNT Gdynia,
5.3 na tablicy ogloszei GCOP, PPNT w Gdvni,
5.4 na stronie internetowej Centrum Designu Gdynia www.centrumdesignu.gdynia.pl,

5.

7.

i.
2.

3.

4.
5.



5.5 na stronie intemetowej Pomorskiego Parku Naukowo-Tecbnoiogicznego Gdynia www.ppnt.pl,
5.6 oa stonie intemetowej www.gd1nia.p1.

6. Szczeg6lowe waru:rki finansowania i rczhczania zadanta psblicznego bgdzie regulowad umowa
zawarta pomiqdzy Prezydentem Miasta Gdyri a Oferentem wybranyn w wyniku konkursu.

X\{L Sprawozdawczo5d.

1. Podmiot, z k6rym zostanie zawarta umowa na realizaclg mdania:
l. i moze zostad wezwary do zloAenta sprawozdartta czg6oiowego z wykonania zadania publicznego.

Sprawozdanie powinno zostad dostarczone w terminie 30 od dnia dorgczenia wezwania.
1.2 zobowiqzany jest do ztoLenta sprawozdania czgsciowego z realizacji zadania publiczrego

w terminie 30 dni od dnia zakofczenta roku bu&Zetowego (postanowienie dotyczy um6w
o realaaqg zadah pvbhcznych przez ofues wyltaczajqcy poza rok budZetowy),

1.3 zobow&zany jest do zloZenia sprawozdania kofcowego z reali,z.aoji zadania publioznego
w terminie do 30 dni po zakohczenl.t realizacji zadanta.

Sprawozdaaie powinno byC zlo2one na formularzu starowi?cym zalqcztikr:r 5 do rozytorz4dzena
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z &:ta 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ramo$/ych
wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadart. Etblicznych oraz wzor6w sprawozdaf z wykonania tych
zadah @z U. poz. 1300).
O tem flis zlozenia sprawozdania deoyduje:
3.1 data stempla pocztowego w przn)adku sprawozdai wysylanych pocze,
3.2 data wplywu do PPNT Gdynia w prz;padku sprawozdan zloZonych osobiScie.

XVIL Kontrola realizacji zadania.

1. Kontrola i ocena realizacji zleconego zadwia p.ubltczlr'go mo2e nast@ie w siedzibie Zlecentodawcy
lub w sieclzibie Zleo€niobiorcy i jesx prowadzona na podstawie imiennego upowaZnienia wystawionego
przez Pomorski Park Naukowo-Tecbaologiczny Gdynia.

2. Kontrola realizacji zaduia publicznego moze by| przeprowadzona w irakcie realizacji lub po jego
zakofozeniu.

3. W trakcie prowadzonej kontoli Zleceniodawca ma prawo Zqdad wyjaSiiei, dodafkowych dokument6w
potwierdzaj4cych sp os6b realizacji zadaala celem prawidlowej oceny realtzacji zleconego zadania.

XVII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bie24cym
i w roku poprzednim zadaniach tego sanego rodzaju i zrviqzanych z nimi kosztami,

Nazwa zadzfial
T errctn r ealizacji zadania

Kwota rozliczonej
dotacji w 2016 r. (w zl)

Kwota przekaz anej dotacji w
2017 r. (w zt)

Otwarty konkus ofert dla podmiot6w prowadz4cych
dzialalnoSC porytku publicznego o wsparcie lub
powiezenie zadzA z zakresu ksztaltowania
v iazliLex orzestrzgrri oublicznei.

100 000,00 s2 520,00

J.
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UMOWA O REALTZACTEZADANIA PUBLICZNEGO* /
UMOWA O REALZACJE ZADANIA PUBLICZNEGONAPODSTAWIE OFERTY

- WSPOLNEJ*,
O KTORYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

2003 R. O DZTAtr ALNOSCr POZYTKU PUBLTCATEGO r O WOLONTARTACIE (DZ.U.
22016F..POZ.2391395\

trf

pod tyhtem:

zawarta w dniu w.................

mrQozy:.

zsied b4 w ................ , 
^$anym 

dalel ,,Zleceniodawcai',
reprezentowanym pr^ezt,.,.,..,.,.,

a

z siedzib4 w
Krajowego Rejestru S4dowego* / funego rejestru* / ewidencji* pod numerem

. . . . . . . . . . . . . . . . 
: 

. . . ., z'ilanq(-np) dalej ,,Zleceniobiorc4", reprezentowan4(-n1.rn) przez:

1.
(imi9 i nazwisko oraz numer PESEL)

2.
(imiQ i nazwisko ooz numer PESEL)

3..............
(imi9 i oazwisko oraz nuser PESEL)

zgodnie z wyci4giem z wlaSciwego rejestru* / ewidencji* / pelnomocnictwemx,
zatr4czons,m(i) do niniejszej umowy, zwanym(i) dalei ,,Zleceniobiorc4(-cami)".



$1
Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy(-com), zgodnie z przepisarni ustawy z dnia
24 kwietria 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, ai;vanej dalej

,,ustaw4'', realizacjg zadania publicznego pod tytulem:

Wdra2anie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w Gdyni

okredlonego szczeg6lowo w ofercie ztro2onej przez Zlecernobiorc9(-c6w) w dniu
zwanego dalej,,zadamem publicznSrrn", aZleceniobiorca(cy)

zobowt4zfie(-jq) sig wykonai zadante publiczne w zakresie okreSlonym i na warunkach
okreSlonych w niniejszej umowie.

2. Zlecernodawca przyznaje Zleceniobiorcy(-com) Srodki finansowe, o lt6rych mowa w $ 3,
w formie dotacji, kt6rej celem jest realizaqa zaduia ptblicznego w spos6b zgodny
z postanowieniami tej umowy.

3. Niniejsza umowa jest umow4 o powierzenie reilizaqi zadaria publicznego* / o wsparcie
realizacji zadNia publicznegor)* w rozumieniu art. i6 ust. 1 ustawy.

4. Wykonanie umowy nast4pi z dniem zaakceptowania przez Zlecenodawcg sprawozdania
kofcowego, o kt6rym mowa w $ 10 ust. 4.

5. Oferta oraz aktnlizacje opisu poszczeg6lnych dzialaf* / harmonogramu* / kalkulacji
przewidywanych koszt6w* / szacunkowej kalkulacji kosa6vl)*, stanowi4ce zal4czniti do
niniejszej umowy, s4integdn4 czQSci4 umowy w ustaionym kofcowyn brzmieniu.

6. Osob4 do kontakt6w roboczych j est:

1) ze strony Zleceniodawcy:

tel. ............... adres poczty elekfonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

2) ze stony Zleceniobiorcy(c6w): ...................
tel. ............... adres poczty elektroni cznej .............

s2
Spos6b wykonania zadania publicznego

1. Termin realizacj r zadanapvblicznego ustala sig:

od dnia ............................ r.
do dnia............................ r.

2. Tetmin poniesienia wydatk6w ustala sig:

i) dla 6rodk6w pochodz4cych z dotacji:
od dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.
do dnia ........................ r.;

2) d1a innych Srodk6w finansowych:
od dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.

do dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.

" NaleZy wybrad ,Bowierzenie realizacji zadaaia publJcmego", je2eli Zleceniobiorca(-cy) nie zobowi4zujefi4)
si9 do wykor4atania Sroclk6w finansowych innyoh ni2 dotacja, a ,,wsparcie realizacji zadania publicznego",

^, 
je2eh zobowi1zttjefiq) sig do wykorzystania innych Srodk6w finanso',r.ych.

'' Dotyczy jedytre zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. matych dotacji).



3. Zleceniobiorca{-cy) zobowip$efi4) sig wykonad zadarie publiczne zgodnie z ofertq,
z uwzglgdnieniem aktualizacji opisu poszczeg6lnych dnalair* / harmonogramu* /
kalkulacji przewidywanych koszt6w* / szacunkowej kalkulacji koszt6#)*, w terminie
okreSlonl.rn w ust. 1.

4. Zlecenobiorca(-cy) zobowt4zajeQ4) sig do wykorzystania drodk6w, o kt6rych mowa
w $ 3 ust. 1 i 5, zgodrne z celem, na jaki je uzyskal(ali), i na warunkach okredlonych
w niniejszej umowie. Dopnszcza sig wydatkowanie uzyskanych przychod6w, w tym takZe
odsetek bankowych od Srodk6w przekazanych przez Zlecentodawc1, na realizaqg zadatia
publicznego wyl4czrne na zasadach olredlonych w umowie. Niewykorzystane przychody
Zlecentobiorca zwraca Zleceniodawcy na zasalach okredlonych w $ 1 1 .

5. Wydatkowanie osi4gnigtych przychod6w, w tym takze odsetek bankowych od drodk6w
przekazanych przez ZleceniodawcQ, z naruszeniem postanowief ust. 4 uznaje sig za
dotacjg pobran4 w nadmiemej wysokodci.

s3
Finans owanie zadania publicznego

1 . Zleceniodawca zobowiryrje sig do przekazani a na realizaqE zadana prfulicntego drodk6w

::::::i":::::lfllii: :: : : :: l'.i..--ll : :_:_:_ ::
na rachunek bankowy Zleceniobiorcy(-c6w):

nr rachunku(-k6w): ....................

w nastgpuj4cy spos6b:

1) w przypadku zadania publicznego realizowanego w roku budZetowym (istnieje
moZliwoit przekazania dotacji jednorazowo w pelnej wysolaici albo w transzach):
a) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w pehrej wysokodci*
albo

" l T:li:i:T* :: ::* ll,ffiJi::::-"i:::1*:::::l::i:::
II transza w terminie .................. w wvsokodci
(slownie) ..........*:

2) w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budZetowych
(nale'i wslrazat wysokoi1 dotacji pnekarywanej w poszczegLlnych latach realizacji
zadania. Istnieje moZliwo:it wyplaty dotacji na dany rok w transzach):
a) dotacja w .. .. . .. .. r. w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

w wysokodci (slownie).........

b) doiacja w .......... r. w terminie w wysokodci
(siownie)

2. Wysoko(6 dotacji przekazanej w kolejnym roku budZetowym. jest uzaleiniona od
wysokoSci Srodk6w publicznych zaplanowanych w budZecie dysponenta czgsci



budZetowej na rearizacjg zadaa publicznych przez orguizacje pozaxz}dowe lub podmioty
w5.rnienione w art.3 ust.3 ustawl)*.

3. Za dzief przekazania dotaqi uznaje siE dzieri obci4:Zenia rachunku Zleceniodawcy.
4. Zleceniobiorca(-cy) odwiadcz a(14), Ze jestls4 jedynl,rn(i) posiadaczem(-czami) wskazaaego

(-nych) w ust. 1 rachunku(k6w) bankowego(-wych) i zobowi4zuje(-j4) sig do utrzymania
rachunku wskazanego w ust. 1 nie kr6cej nz do dttra zaakceptowaria przez Zleceniodawca
sprawozdania koricowego, o kt6ry.rn mowa w $ 10 ust. 4. W przypadku braku mo2liwodci
utrzymaria rachunku, o kt6rym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca(-cy) zobowi4zuje(-j4) sig
do riezwlocznego poinformowaria Zleceniodawcy o nowym(-ych) rachunku(-kach)
i j ego/ich numerze(-rach).

5. Zleceniobiorca(-cy) zobowiszrje(-jq) sig do przekaz elria na rcalizacjg zadanta
publicznegoa) (w przypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 tat
budietowych nale2y wskazat wysokoit SrodMw oraz wartoit wkladu w poszczeg1lnych
latach):
1) innych Srodk6w finansowych w wysokoScis)

wtym:
a) Srodk6w finansowych wlasnych w wysokoSci .. (slownie)

b) 6rodk6w ze Swiadczef pienigznych od
w wysokoSci ......... (slownie)

odbiorc6w zadanta publicznego

c) Srodk6w finansowych z innych ir6det pftlicznych przymanych przez; ............
(nazwa organu(-n6w)

pu5"znaj4cego(-cych)drodki)wwysokoSci .....(slownie)

d) pozostalych Srodk6w w wysokodci .... (slownie)

2) wkladu osobowego o wartodci ............. (slownie)

3) wkladu rzeczowego o wartodci ............ (slownie)

5. Zleceniobiorca(-cy) zoboirqzaje(-j4) sig do przekazanta na realizacjg zalanta publicznego
Srodk6w finansowych wlasnych, irodk6w pochodz4cych z inrryck zr6del, wkladu
osobowego lub rzeczowego6) (w przypadku zadania publicznego realizowanego w olvesie
przelvaczaiqcym rok budzetowy naldry wskazat wysokoit Srodk6w oraz wartoi| wkladu

'' Nalezy zav,rzed rylko w przypadka zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budzetoY,ych.
" Nie doryczy zadanta realizowanego w trybie art. 19a ustawy (raw. matych dotacii). W tresci umowy nalezy
_. zauveb tylko jedno spo5r6d dw6ch wskazanych brzmief ust. 5.
'' Dotyczy wyl4cznie um6w o wsparcie realizacji zadama pubLicznego.
"' Dotyczy jedyoie zadaria reaLzowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw malych dotacji). Dotyozy wyl4cznie

um6w o wsparcie realizacji zadanta publicznego. W tueSci umowy naleiy zawrzet tylko jedno sposr6d
dw6ch rskazanych brzmief ust. 5.



w poszczeg6lnych latach): ......... ......... (slownie)

6. Catkowity kosd zadania publicmego stanowi sumg kwot dotacji i Srodk6w, o kt6rych
mowa w ust. 5, i wynosi l4czrd.e . . .. . .. . .. (slownie)

z tego (w przypadku zadanin publicznego realizowanego w olvesie od 2 do 5 lat
budietorych nale:2y wskazat koszt calkowity zadania publicznego w poszczeg6lnych latach
realizacji zadania):

1) w............. r. ................. ..... (strownie)

7. Procentowy udzial Srodk6w ze ir6det, o kt6rych mowa w ust. 5 plt 1z)* 7 ur1. 5z)*,
w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi nie mniej rnZ ........... %6, z zasll:zeherieun
ust.8.

8. Wysoko66 Srodk6w ze ir6del, o kt6rych mowa w ust. 5 pll 1, mo2e sig zmieniad, o ile nie
zmniejszy sig udzial tych Srodk6w w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacjiT).

9. Procentowy udzialtr4cznq wartoSci wkladu osobowego onz wkJadu rzeczowego, o kt6rych
mowa w ust. 5 pli1 2 i 3, w stosrmku do otrzymanej kwoty dotacji w5'nosi nie mniej niz

Vo. z zaskzeleniem ust. 8?).

1 0. WartoS6 wkladu osobow ego oraz wkladu rzeczowego, o kt6rych mowa w ust. 5 pkr 2 i 3 ,
moze sig zmienral, o ile nie zmniejszy siq udzial tq wartoSci w stosunku do wydatkowanej
kwoty dotacjiT).

11. Naruszenie postanowieri, o kt6rych mowa w ust. 4-10, uwaZa sig za pobranie dotacji
w nadmiernej wysokoSci.

12. WysokoSd iw'iadczenia pienig2nego pobranego od pojedl.nczego odbiorcy zadmia
pubiicznego nie moZe sig zwigkszyi o wiQcej nrZ............. % w stosunku do wysokojci
Swiadczenia pienigZnego planowanej w ofercie8)*.

13. Przekazarie kolejnej dotacji nast4pi, z zasttzezeriem ust. 2, po zloZentu* /
zaakceptowaniu* sprawozdaria czgsciowego, o kt6ryrn mowa w $ 10 ust. fe)*.

74. Przekazanie kolejnej transzy dotacji nast4pi po Aoherttu* / zaakceptowaniu*
sprawozdarna czgdciowego, o kt6rym mowa w $ 10 ust. 210)*.

i5. Zleceniodawca uzaleiria przekazanie kolejnych transz dotacji od wydatkowania co
najmniej ........ %o przekazanych Srodk6wl r)*.

$4
Wykonanie czg5ci zadania przez podmiot niebgd4cy stron4 umowy (zgodnie z art. !6

ust. 4 ustawy)*
1. Zieceniodawca wydza zgodg na realizacjg przez Zlecerttobiorca(-c6w) nastgpuj4cych

dzialafi we wsp6lpracy z podmiotem trzecim ..........

" Nie dotyczy zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. malych dotacji).
"' Dotyczy wyl4cznie um6w o wsparcie realizaoji zadania publicznego. Nie dotyczy zaduia realizowarrcgo

^, 
w trybie art. l9a ustawy (tzw. malych dotacji). Postarcwienie falTltatyrne.

'' Dotyczy zadania publicznego realizowanego w okesie od 2 do 5 Iat budzetowych. Postano',vienie
fakultatvwne.

' rostanowlerue tai<ultatywne.
"' Postanowi enie fakultawwne.



(oltreilenie czgici zadania publicznego wraz ze wskazaniem nanvy dzialania zgodnie z pkt
IV.7 oferty lub pozycji kalkulncji przewidlwanych koszt6wl2) ).

2. Za dzialana b4d2 zariechana podmiotu, o kt6rj'rn mowa w ust. 1, Zleceniobiorca(-cy)
odpowiadafi 4) jak za wlasne.

$s
Procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania publicznego

1. Procentowy u<Iziatr dotacji w calkowit]'rn koszcte zadar1ja publicznego wy'nosi nie wigcej
ni2 ....................... .

2. Zlecenobiorca(cy) jesVs4 zobowiryarry(n) zachowad procentowy udziat dotacji
w calkowitym koszcie zadariapubliczrego, o kt6rym mowa w $ 3 ust. 7.

3. Obowi4zek zachowania procentowego udzialu dotacji, o kt6q'm mowa w ust. 2, twaha siq
za zachowury, jeZeli procentowy udzial dotacji, o kt6rym mowa w ust. 1, w calkowit),rn
koszcie zadania publicznego nie z'"viEkszy sig o wigcej nrL . . .. . . punkt6w procentowych.

4. Przehoczetie limitu, o kt6rym mowa w ust. 3, uwaZa sig za pobranie dotacji
w nadmiemej wysoko6ci.

s6
Dokonywanie przesunig6 w zakresie ponoszonych rrydatk6w

1. JeZeli dany wydatek finansowarty z dotaqi wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadanta
publicznego nie jest r6wny odpowiedniemu kosztowi okreilonemu w umowie, to uznaje
sig go za zgodny z umow? wtedy, gdy nie nast4pilo zwigkszenie tego wydatku o wigcej
1i2 .. .. . . Yot3)* .

1. JeZeli suma wydatk6w finansowanych z dotacli w danej kategorii koszt6w 'uqrikazana

w sprawozdaniu z realizacji zadaria publicznego nie jest r6wna sumie koszt6w okredlonej
w umowig to uznaje siE j4 za zgodnq z umow4 jeZeli nie nastqpilo zwigkszenie tej sumy
wydatk6w o wig ceJ niz ....... yor3)*.

1. Jezeli dany wydatek finansowany z dotac4i wykazarry w sprawozdaniu z realizaqi zadanra
publicznego oie jest r6wny odpowiedniemu kosztowi okreilonemu w umowie, to uznaje
siE go za zgodny z umow4 wtedy, gdy nie nastqrilo zwigkszenie tego wydatku o wigcej niZ
...... Yo otrzymarrcj dotaciil3)*.

2. Naruszenie postanowienia, o kt6q'm mowa w ust. 1, uwaza sig za pobranie czgsci dotacji
w nadmiemej wysoko5ci.

s7
Dokumentacja zwi4ztna z retlizacj4 zadania publicznego

1. Zleceniobibrca(cy) jesVs4 zobowigany(-ni) do prowadzenia wyodrgbnionej dokumentacji
finansowo-ksiggowej i ewidencji ksiggowej zadania publicznego, zgodnie
z zasadamj, wynikaj4cymi z ustawy z dnta 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U.
z 2076 r. poz. 1047), w spos6b umozliwiaj4cy identyfikacjg poszczeg6lnych operacji
ksiggowych.

12) W pr4padku zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (kw. malych dotacji) nalezy wskaza| czgs(,
zadania publicznego, kt6ra bgdzie realiz,owarn we wsp6furaoy z podmiotem f.zecim, wraz z pozycJ4

... szacunkowej kalkulacji kosa6w zgodnie z pk fV oferty.
'" W tre3ci umowy rLalezy zawfieC qlko jedno spoSr6d trzeoh wskazanych brzmiei ust. 1.



2. Zlecenobiorca(-cy) zobowqzuje(-j4) sig do przechowyrvania dokumentacji, w tym
dokumentacji finaasowo-ksiEgowej, zwi4zanej z realizaq4 zadaua plblicznego przez
okres 5 1at, licz4c od pocz1tT<t roku nastgpuj4cego po roku, w kt6rym Zleceniobiorca(-cy)
realizowal (-ali) zadan e p,tblicnrc.

3. Zleceniobiorca(-cy) zobowiqzuje(-j{ sig do opisyuvania dokumentacji finansowo-
-ksiggowej zvtiqzanq z realizaq1 zadartta, dotycz4cej z^r6wno dotacji, jak i innych
Srodk6w finansowych, zgodnie z wymogami okreSlonyrni w axt. Zl ustawy z dnia
29 wrze9nta 7994 r. o rachunkowoSci.

4. Niedochowani e zobowiqzaria, o kt64/m mowa w ust. 1-3, uznaje sig, w zaleZnojci od
zakresu jego naruszenia, za tiezreaiizowanie czg1ci albo caloSci zadania publicznego,
chyba 2e z iffiych dowod6w wyntka, ze czgSC albo calo!;6 zadanta zostala nea)izowana
prawidlowo.

s8
Obowi4zki i uprawnienia informaryjne

1. Zieceniobiorca(-cy) zobownpu:je(-j4) sig do informowani a, 2e zadwie publiczne jest
wsp6lfinansowane*/finansowane* ze Srodk6w ohzymanych od Zleceniodawcy. Informacja
na ten ternat powinna sig na1e26 we wszystkich materialach, publikacjach, informacjach
dla medi6w, ogloszeniach oraz wyst4pieniach publicznych dotycz4cych realizowanego
zadania publicznego.

2. Zlecentobiorca(-cy) zobowryuje(-j4) siE do umieszczania iogo Zleceniodawcy iub* / i*
informacji, 2e zalarie publiczne jest wsp6ifinansowane* / finansowane* ze Srodk6w
otrzymanych od Zleceniodawcy, na wszystkich materialach, w szczeg6lnodci
promocyjnych, informacll'nych, szkoleniowych i edukaqjnych, dotycz4cych
realizowanego zadana prtblicznego orv zakupionych rzeczach, o ile ich wielko56
i przeznaczerne tego nie uniemoZliwia, proporcjonalnie do wielkodci iwryck oznaczeft,
w spos6b zapewnraj4cy jego dobr4 widocznoS6.

3. Logo oraz tredi wymaganych informacji Zleceni odawca przekazvje Zleceniobiorcyla)*.
4. Zlecernobiorca(-cy) upowa2ni afi4) Zlecenodawcg do rozpowszechniania w dowolnej

formie, w prasie, radiu, telewizji, intemecie oraz innych pubiikacjach, nazwy oraz adresu
Zleceniobiorcy(-c6w), przedmiotu i celu, na kt6ry ptzyrta\o Srodki, informacji
o wysokoSci przyznanych Srodk6w oraz informacj i o Ao2enu lub niezloZeniu
sprawozdania z wykonaaia zadania publicnego.

5. Zleceniobiorca j est zobowi?zany informowai na biez4co, j ednak ni e p6inej niZ w terrninie
14 dni od daty zaistrienia znian, w szczeg6lnoSci o:
l) z;niarne adresu siedziby oraz adres6w i numer6w telefon6w os6b upowa2nionych do

reprezentacji;

2) ogloszeniu likwidacji lub wszczgciu postgpowania upadlodciowego.

$e
. Kontrola zadania publicznego

1. Zieceniodawca sprawuje kontrolg prawidlowodci wykony.wania zadanra prtblicznego przez
Zleceniobiorc9(-c6w), w t1m wydatkowani a przekazanel dotacji oraz 3rodk6w, o kt6rych
mowa w $ 3 ust. 5. Kontrola moae bye przeprowadzona w toku realizacji zadarua

la) Postanowienie fakultat1rwne.



pubiicznego orM po jego zakohczentu do czasu ustania zobowiqzania, o kt6q..rn mowa
w$7ust.2.

2. w ramach kontroli, o kt6rej mowa w ust. 1, osoby upowa2nione przez ZreceriodawcE
mog4 badac dokumenty i inne noSniki informacji, kt6re maj4 lub mog4 mie6 nnczenie dla
oceny prawidlowo6ci wykonywania zadanta publicznego, otaz z4da6 :udzielerna ustnie lub
na pi3mie informacji dotycz4cych wykonanta zadanra publicznego. Zleceniobiorca(-cy) na
24danie kontroluj qcego zobowqzujefi4) siE dostmczy6 lub udgstgpnid dokumenty i inne
noSniki informacj i oraz udnelil wyja6niefi i informacji w ter:rninie okredlonym przez
kontroluj4cego.

3. Prawo kontroli przysfuguje osobom upowaZnionym przez Zlecentodawcg zar6wno
w siedzibie Zleceniobiorcy(-c6w), jak i w miejscu rcalizacji zadotia publiczrego.

4. Kontrola lub poszczeg6lne jej czynnoSci mogq byd przeprowadzane r6wniez w siedzibie
Zleceniodawcy.

5. O wl.nikach kontroli, o kt6rej mowa w ust. l, Zlecenrodawca poinformuje Zleceniobiorcgl-
c6w), a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6 ci przekule mu wnioski i zalecenta
maj4ce na celu ich usunigcie.

6. Zleceniobiorca(-cy) jesUs4 zobowi4zany(-rl,) w terminie nie dfu2sz1.rn niz 14 dni od dnia
otrzymania wniosk6w i zaleceft, o kt6rych mowa w ust. 5, do ich wykonania
i powiadomienia o sposobie ich wykonania Zieceniodawcy.

s10
Obowi4zki sprawozdawcze Zleceniobiorcy(-c6w)

1 . Zleceniodawc a mohe wezwa( Zleceniobiorcg(-c 6w) do zlohenta sprawozdaria czgsciowego
z wykonywania zadanta prtblicntego wedlug wzoru stanowi4c ego zat4cznik m 5 do
rozporz4dzeua Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dria ...............2016 r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadah
publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych, zadai (Dz. tJ. poz. ..........)* I
wzoru stanowi4cego zal4czttik nr 2 do rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spolecznej z drtta 74 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty
i uproszczonego wzoru sprawozdaria z realizacji zadanra publicznego @2. rJ. poz.
570;1s)x. Zleceniobiorca(-cy) jest/s4 zobowiqzany(-nt) do dostarczenia sprawozdania
w terminie 30 dni od dnia dorg czena wezwania.

2. Zlecentobiorca(cy) skladafi4) sprawozdanie czgfciowe z wykonania zadNia publicznego
sporz4dzone wedlug wzoru, o kt6q.'rn mowa w ust. 1, w terminie(-nach):

l6),&

3. Zleceniobiorca(cy) skladafi$ sprawozdanie czgdciowe z wykonania zadanta ptblicznego
sporz4dzone wedtug wzoru, o kt6rym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od <tnia

zakoirczerua r olabud2etowego 1 7)*.

4. Zlecentobiorca(-cy) skladafi4) sprawozdanie koricowe z wykonania zadania publicznego
sporz4dzone wedlug wzow, o kt6r,.m mo'wa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia
zakoirczenta rcalizacji zadana publicnrcgo.

15) Dotyczy.iedy.nie zad,ania realizowatego w trybie afl. 19a ustawy (tzw. matych dotacji).
"' Dory"ry zad.ania pubhcmego fiaansowanego w spos6b okreslony w g 3 ust. l pkt i lit. bipkl}
,^ (w transzach). Postanowienie fakultatlrwne.
"'Doryczy zadanta publicznego realizowanego w okesie od 2 do 5 lat budZeto\rych.



5. Zleceniodawca ma prawo z4da6, aby Zleceniobiorca(- cy), w wyznaczonl.rn termide,
przedstawil(-i1i) dodatkowe informacje, wyjadnienia oraz dowody do sprawozdari,
o kt6rych mowa w ust. 1-4. Z4danie to jest wi 4z4ce dla Zleceriobiorcy(-c6w).

6. W przlpadku rrtezlolenta sprawozdai, o kt6rych mowa w ust. 1-4, w terminie
Zleceniodawca wzyva pisernnre zleceniobiorcE(-c6w) do ich ztroZenia w terrninie 7 dni od
dnia ohz]'rnania wezwania.

7. Niezastosowanie sig do wezwani4 o kt6rym mowa w ust. 6, skutkuje uznaniem dotacji za
wykorzystan4 ni ezgodrie z przeznaczeniem na zasadach, o kt6rych mowa w ustawie z dnia
27 sierpna 2009 r. o finansach publicznych@2.U.22073 r. poz. 885, zp6in. zm.).

8. Niezastosowanie sig do wezwania, o kt6rym mowa w ust. 1, 5 lub 6, moZe byi podstaw4 do
natychmiastowe go ronirEzania vmowy przez Zlecenrodawcg.

9. ZloAertte sprawozdania kofcowego przez Zleceriobiorcg(c6w) jest r6wnoznaczne
z udzieleniem Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji w nim zawartych
w sprawozdaniach, materialach informaclnych i promoclnych oraz innych dokumentach
ulzgdowych.

s11
Zwrot Srodkdw finansowych

l. Prrpnane Srodki finansowe dotacji okredlone w $ 3 ust. 1 oraz tzyskane w zwrszlil
zre izacjq zadarrta przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji,
Zleceniobiorca(-cy) jest/s4 zobowi 4zany(-rrt) wykorzystad w terminie:
1) 14 dni od drtra zakohczentareaTizacji zadania publicznegol8),

2) 21, dn1 od drna zakohczerrrarealizaqi zadania publicznegole)

- ne p6imej jednak nZ do dnia 31 grudnia kaZdego roku, w kt6rym jest realizowane
zadanie publiczne.

2. Niewykorzystan4 kwotg dotaqi przyznan4 na dany rok budZetowy Zleceniobiorca(-cy)
j est/ s4 zob oft4zany(-ni) zwr6ci6 :

J.

1) w terminie 15 dni od dnia zakoficzenta realizacji zadania pubtcznego, o lt6r5'rn mowa
w$2ust' 120)*'

2) w terminie 30 dni od dnta zakoficzenia realizac4i zadanra yfulicznego, o kt6rym mowa
w$2ust. 121)x'

3) odpowiednio do dnia 31 stycznia nastgpnego roku kalendarzowego lub w pzypadku
gdy termin wykorzystania dotacji jest kr6tszy n2 rokbudletowy, w terminie 15 dni od
dtli.a zakohczenra realizaqi zadana publicznego, o kt6r;rm mowa w $ 2 us1. 1 

22)* 
.

Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy
o numerze

Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwr6conej po terminie, o kt6r).rn mowa
w ust. 2, podlegaj4 zwrotowi w wysokoSci okredlonej jak dla zale$oici podatkowych na
rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze

. Odsetki nalicza sig, pocz4wszy od dnia nastEpujqcego po
dniu, w kt6rym uplynql termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

18) Dotyczy zadania realizowanego w kaju.
''' Dotyczy zadania realizowanego za granic4.
'"l.Dotyczy zadaria realizowanego w kaju.
'",Dotyczy zadaia realizowatego za granic4.
"' Dotyczy umowy zawieranej przez zleceniodawcg bgd4cego jednostk4 samorz4du terytodalnego.

4.



5. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od puynnnej dotacji podlegaj4 zwrotowi
na zasadach okeSlonych w ust. 2-4.

6. Kwota dotacji:
1) wykorzystana nrezgodnie z ptzeznaczeniem,

2) pobraaa nienaleZnie lub w nadmiemej wysoko6ci

- podlega zrvrotowi wraz z odsetkami w wysoko3ci okeSlonej jak dla zalegloic:r
podatkowych, na zasadach okeSlonych w przepisach o finansach publicznych.

s12
Rozwi4zanie umowy za porozunieniem Stron

l. Umowa moZe byi ronitqzana na mocy porozumienia Stron w przypadku wyst4pienia
okolicznoSci, za kjL6re Strony nie ponosz? odpowiedzialno6ci, w t1,rn w przypadku sitry
wy2szej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietni a 7964 r. - Kodeks cy"wilny (Dz. U.
22076 r. po2.380, zp6in zm.), kt6re uniemoZliwiaj4 wykonanie umowy.

2. W przypadku rozwi4zania umowy w trybie okreSlonl.rn w ust. 1 skutki finaasowe
i obowiqzek zwrotu Srodk6w finansowych Strony oi<re514 w protokole.

s13
Odst4pienie od umowy przez Zleceniobiorc9(-c6w)

1. W przypadku uprawdopodobnienia wyst4pienia okolicznodci uniemoZliwiaj4cych
wykonanie niniejszej umowy Zleceniobiorca(-cy) mohelmog4 odst4pi6 od umowy,
skladaj4c stosowne o3wiadczenie na pidmie nie p6zniej niZ do dnia przekazanta dotacji,
z zastzeleriemvst. 2.

2. Zlecenrobigrca(-cy) moZelmog4 odst@i6 od umowy, nie p6Zniej jednak ni2 do dnia
ptzekazarrra dotacji, jeZeli Zleceriodawca nte przekaze dotacji w terminie okreSlonym
w umowie.

s14
Rozwi4zanie umowy przez Zleceniodawca

1. Umowa mohe by| rozttiqzana przez ZlecentodawcQ ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:

1) wykorzystyrvania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania
w nadmiemej wysoko$ci lub nienaleZnie, tj. bez podstawy prawnej;

2) nieterminowego otaz nienaleZytego wykonyr,vania umowy, w szczeg6lnoSci
zmrnejszenta zakesu rzeczowego realizowanego zadanra ptfrlicznegq,

3) przekazanta przez Zlecentobiorcg(c6w) czg6ci lub calo3ci dotacji osobie trzeciej
w spos6b niezgodny z niniejsz4 umow4;

4) nteprzedlohena przez Zleceniobiorc9(-cow) sprawozdaria z wykonaaia zadania
publicznego w terminie okreilonym i na zasadach okreilonych w niniejszej umowie;

5) odmowy poddania si1 przez Zleceniobiorc9(-c6w) kontroli albo niedoprowa&enia
puez Zlecentobiorc9(-c6w) w terminie okre3lonym przez Zleceniodawca do usunigcia
stwierdzonych nieprawidlowodci ;

6) stwierdzenia, ze oferta na rcalizaqg zadanta publicznego byla niewuina iub zostala
zlo2ona ptzez osoby do tego nieuprawnione.

2. Zlecertrodawca, rozrni4ntj4c wnowg, okreSli kwotg dotacji podlegaj4c4 zwrotowi w wyniku
stwierdzenia okoliczno5ci, o kt6rych mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokodci
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oke5lonej jak dla zaleglofci podatkowych, naliczanynn od dnia przekazanta dotacji,
terrnin jej zwrohr oraz nazwg i numer rachunku bankowego, na lt6ry naleZy dokona6
\4"laty.

sls
Zakaz zbywania rzeczy zakapionych za Srodki pochodz4ce z dotacji

1. Zleceniobiorca(cy) zobowi4zuje(-j4) sig do niezbywania zti4zanych z realizacj4 zadanta
tzeczy zakrpionych na swoj4 rzecz za Srodki pochodzqc e z dotacji przez ol<res 5 lat od
dnia dokonania ich zakupu.

2. Z waZnych przyczyn Zlecaiodawca mo2e wyrazil zgodq na zbycie rzeczy przed uplywem
terminu, o kt6rym mowa w ust. 1, pod warunkiem Le Zleceniobiorca(-cy) zobowi4le(-24)
sig przeznaczyd xodki pozyskane z e zbycia rzeczy na realizacjg cel6w statutowych.

s16
Forma pisemna o5wiadczef

1. Wszelkie zmiany, unpelnienia i odwiadczenia skladane w zwi4zku z niniejsz4 umow4
wyrnagaj4 formy pisefimej pod rygorem niewaZnoici.

2. Wszelkie w4tpliwoSci z:u;'tqzane z realizaq4 niniejszej umowy bgd4 wyjadniane w forrnie
pisemnej lub za pomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej.

s17
OdpowiedzialnoSd wobec os6b trzecich

1. Zleceniobiorca(cy) ponosi(-sz4) .vqi'lqczrrr1 odpowiedzialnoS6 wobec os6b hzecich za
szkody powstale w zwia!fuit z reaTizacj4 zadaria publicznego.

2. W zakresie zwi4zanw z realizagq zadania publicznego, w t1'rn z gromadzeniem,
przetwnzatiem i przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich
do system6w informatycznych, Zleceniobiorca(-cy) odbiera(-j{ stosowne oSwiadczenia
o zgodzie na gromadzenie, przetwarzarie i przekazyvvasie danych osobowych, od os6b,
fu6rych dotycz4 te dane, zgodnre z ustaw4 z dnia 29 sierpnia 7997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).

$18
Postanowienia koricowe

1. W odniesieniu do niniejszej umowy maj4 zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiqzuj4cego, w szczeg6lrrofci przepisy ustawy z dnia 24 lrll;ietia 2003 r.
o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontmiacie, ustawy z dnta 27 kwietnia 2009 r.
o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 wrzefirna 1994 r. o rachunkowodci, ustawy
z &'ra 29 stycznra 2004 r.-Prawo zarn6:vcrreir publicznych (Dz. tJ. z 2075 r. poz. 2164, z
p6in zm.) onz ustary z drna 77 grudrna 2004 r. o odpowiedzi ainofici za naruszenie
dyscypliny finans6w publicznych @2.U. z 2073 r.po2.768, zp621.ztu.).

2. W zakresie nieuregulowanl'rn umow4 stozuje sig odpowiednio przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cwrilnv.
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$le
Ewentualne spory powstale w z:u/r4zlct z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
Strony b9d4 sig staraly rozstzygal polubownie. W przypadku braku porozumienia sp6r
zostanie poddany pod rozstrzygrrigcie s4du powszechnego wlajciwego ze wzglgdu na siedzibg
Zleceniodawcy.

s20
Niniejsza umowa zostala sporz$zona w ...... j ednobrzmi qcych egzemplaruach, z tego ......
egzemplarz(y) dla Zleceniobiorcy(c6w) i ...... dla Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca(-cy) : Zleceriodawca:

ZAI,\CZNIKI:
l. Oferta realizaqi zadarrra publicznego.
2. Kopia aktuainego wyci4gu z wla6ciwego rejestru lub ewidencji* / pobraay samodzielnie

wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisan)ryn do Krajowego
Rejestru S4dowego*.

3 . Zaktrdizowany harmonogram* .

4. Zakttalizowana kalkulacja przewidywanych koszt 6w realizacji zalaria* .

5 Zakflalizowana szacunkowa kalkulacj a koszt6w real izacji zadant*3)*.
6.ZaJfr nlizowanyopisposzczeg6lnychdzialaf*.

POUCZENIE
Zamacz,en)e ,,*", np.: ,,rejestrze* / ewidencji+", onacza, Ze naleiry skre6li6 niewla6ciw4 odpowiedz
i pozostawi6 prawidlow4. Przyklad: ,,rejestrze* / erl*id€aqii-*".

Konstruuj4c nmowg na podstawie niniejszego wzoru, naleiry stosowa6 si9 do wskazari zawafiych
w przypisach odnosz4cych sig do poszczeg6lnych postanowiefl.

Umowa ma charakter ramowy. Onacza to, 2e moina j4 nni6ajv(, w tym. uzupehia6, o ile te zrniany
nie s4 sprzeczie z niaiejszym ramowyrn wzorem.

-' Dotyczyjedynie zadania realizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. matych dotaoji).
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