
ZARZ.{DZENIENR 6//0 /|7IVII/R
PREZYDENTA MIASTA GDYNI

z dnia O\.O5. 2017 rokr^

w sprawie ogloszenia otwaftego konkursu ofert dla podmiot6w prowadzqcych dzialalnos6 po4tku
publicmego na wsparcie re lizacji zadania polegai4cego na prowad""ni, caynrki"go i"nt o.
Oryanizacji P ozaru4dowych

Na prdstawie: art' ? ust- 1 pkt 19 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (i,t, Dz. u . 2016, poz.446 zezm-)" ari' 4 ust' I pkt 13,27 i 33, art.Ll 
lt^t: _1 " 

*:^"_11t. 13 ustawy z rtnia 24 tiwietnia z0ig r. o a"i"r"inoii pozytr.o
pylli:zn1c9 i 0 wol.ntariacie u.i.. Dz,u.^20-1-6 poz. l8l7' ze zm.), g 6 z^r4cznika do uchwary Nr XXVverrTie naayMiasta- Gdyni z d\ri^ 23 listopada 2016 i. w sprawie uc'hialenia programu wsp6lpracy Miasta Gdyni zorganizacjami Pozarz4dorYymi na rok 2017 oraz zil4cznika do Zarz4dzenia-Nr szloientwi trerya"it" nii"rt"Gdyni z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przyjgcii harmonograruu otwartych konkurs6w or""t tita poimiotow
prowadz4cych dzialalnosd pozytku pubricznego na zadania realizowane w 2017 roku, zarz4dza sig, co nastgiuiei

$l' oglasza sig otwarty konkurs ofert dla podmiot6w prowadz4cych dzialalnos6 poiytku publicznego,
na wsparcie realizacji zadaaia. p-olegai4cego na prowadzeniu Gdyriskiego centrum 

^ 
organizacji

Pozarz4dowych w latach 2017 -2019.

$2. l. Przewidyr,vana kwota na realizacjg zadania objgtego oglaszanl.rn konkursem wyrosi 460 000 zl
brutto (slownie: czterysta szei)Cdziesi4t tysigcy zlotych bruttoi.

2. Srodki finansowe w wysoko6ci 1 15 000 zl na real izacjg zadania w roku 20i 7 zostan4 wydatl<owane
po przeniesieniu w Bud2ecie Miasta Gdyni na rok 2017, d,o dzialu 710, rozdziafu 7 1095", g 2360.

3. Srodki finansowe w wysokosci 230 000 zL brutto na realizacjg zadania w roku 201g oraz w
wysokodci I 15 000 zl brutto na realizacj g zadania w roku 2019 zosixt4 zabezpieczone po uchwaleniu
przez Radg Miasta rezerw5r na realizacjg zadahwlasnych gminy przez organizicje pozarz4dowe.

$3. ogloszenie o konkursie (zat4cznik do niniejszego zarz4dzenia) podlega opublikowaniu
w Biulety,nie Informacji Publicznej i na stronie miejskiego portalu hternetowego, zad jego sk6cona
wersja w biuletynie Ratusz oraz na tablicy og{oszeri w Gdyfiskim -entrum brganizacji
Pozarz4dowych.

$4, Zan4dzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszo ne w Dz, U . z 2016, poz. 15g3.
' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszo ne w Dz. \J z 2017, poz. 573 .



oglasza otwarty konkurs oferr o,u poffiffiff*
wsparcie realizacji zadania polegaj4cego na prowadzeniu
Pozarzqdowyoh w latach2}l7 -2019

z^t4cznik d,o z^rz4dzenia nr 64/Q ltltylll*.
Prezydenta Miasta cdyni z dnia O4 .05.2017 roku.

dzialalnoit, poZytku publicznego na
Cdynskiego Centrum Organizacji

Urz4d Miasta Gdyni - Samodzielny referat ds. organizacji pozNz4dowych

ul.3 Maja27 /31,81-364 Gdynia, tet.: 581662 36 ':.8

II. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podst awie 
'ft. 

4 ust. 1 pkt 1,3, pkt 2i i pkt 33 oraz art. 1r ust. 1 pkt 1 w
zN. z art. 13 oraz pozostafuch przepis6w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t. Dz. u. 2016 poz. rg17 ze zm.) zrtanej dalej Ustaw4 oraz
pozostalych przepisach prawa.

III. Termin skladania ofert:

1. Oferty nalezy sklada6 za po6rednictwem generatora ofefi na stronie internetowej www.witkac.pl
w terminie do 29 maja 2017 roku do godziny 23:59:59.

2, Po zlo2eniu oferty w generatoruF, o kt6r).4n mowa w ust. 1 nale4/ dostarczy6 do Urzgdu Mrasta

Gdyni w terminie do 31 maja 2017 roku do godziny 16:00 wygenerowane potwierdzeni e z+o1enia

oferty podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania oferenta, zat4czntki do oferty
(oryginaty lub kserokopie potwierdzone za zgodno(id z oryginalem) oraz odpowiedni4 strong zlozonej

w generatorze oferty zawierai4c4 podpisy przez osoby upowaznione do reprezentowania oferenta.

3' w prqypadku sk*adania powyzszych dokument6w za posrednictwem operatora pocztowogo

decyduje moment dotarcia przesylki do Urzgdu Miasta Gdyni.

IV. Rodzai zadania oraz termin i warunki jeso realizacii:

1. w ramach konkursu planowane jest wparcie realizacji zadania polegai4cego na prowadzeniu

Gdyriskiego centrum organizacji Pozarz4dowych (GCop). celem gl6wnym zadania, jest

kompleksowe wspomaganie sektora ob),ryratelskiego w Gdyni, w szczeg6lnosci w zakesie
powstawania i funkcjonowania organizacji pozarz4dowych dzialaj4cych n a rzecz mieszkafic6w miasta

oraz rozwoju aktywnoSci obywatelskiej. Oferta powinna zawiera| autorsk4 koncepcj 9 dziatania i
rozwoju centrum przy wykorzystaniu dzialai obligatoryinych opisanych w ust. 2 onz dziaNah

dodatkowych ukierunkowanych na organizacje po zarzqdowe dzialaj4ce na rzecz mieszkanc6w Gdyni.
a takZe na osoby i inicjatyvy zmienai4ce do takiego dziatania, rwane d,alei ,,organizacjami".
2' Koncepcja, o kt6rej mowa w ust. 1 musi zaklada6 i szczeq6lowo ooiswva6 spos6b realizacji 471a1ar[

sluZqcych realizacji cel6w szczeg6lowych zadania w szczeg6lnofci:



1) wzmacnianie potencjatu, kompetencji i wsparcie organizacji poprzez:

a) organizacjg lub wsp6lorganizacjg w okresie twania zadania przynajmniej 12 szkoleri
(dla przynajmniej 200 uczestnik6w l4cznie) podnosz4cych kompetencje w zakresie

funkcjonowania organizacji pozarz4dowych - koncepcja powinna zawiera6 riczbg

szkoleii oraz planowan4 liczbg uczestnik6w, proponowany zakres tematyczny
(ostateczny zdv'Jes tematyczny szkolef w ramach okrejronego rimitu podlegai bgdzie

uzgodnieniu z przedstawicielem oglaszaj4cego);

b) prowadzenie bie24cego doradztwa w zakesie tworzenia organizacji i zarz4dzania

nimi w calym okresie trwania zadania _ oferent powinien wskaza6 proponowane

zakesy doradztwa oraz czas oczekiwania na udzielenie porady; zakres tematyczny

doradztwa mole by6 podzielony na grupy wyszczeg6lnione ze wzglgdu na czas

oczekiwania na poradg;

c) prowadzenie bieZ4cego doradzt:wa w zakresie informowania o zr6dlach i
mozliwosciach finansowania dzialah organizacji pozan4dowych, w szczeg6lnosci o

sposobach i procedurach dotycz4cych dofinansowania rcalizacji zadafi publicznych

zlecanych przez miasto;

d) powiadamianie organizacji pozarz4dowych o oglaszanych przez prezydenta Miasta

Gdlni otwaltych konkursach ofert na realizacjg zadan pubricznych oraz o innych

dzialaniach i mo2liwo6ciach, kt6re mogq by6 przez nie wykorzystyrvane dla

rozrvijania wlasnego potencja.lu - z wtrasnej inicjatywy oraz na wniosek

przedstawiciela o glaszaj4ce go ;

inicjowanie, prowadzenie, koordynowanie i wspieranie dzialaf mai4cych na celu promocjg

organizacji i ich dzialari poprzez:

a) organizacjg Kampanii lYo - corocznej akcji promuj4cej przekazywanie 1% podatku

(za rck 2017 oraz za rok 2018) na organizacje po2ytku publiczn ego dzialaj4ce na

rzecz mieszkairc6w Gdyni, organizowanej we wsp6lpracy z organizacjami

pozarz4dowl,rni - koncepcja powinna zawierai proponowane w rarnach kampanii

dzialania i terminy, zas ostateczny ksztalt realizowanej kampanii podlega6 bgdzie

ttzgo dnienit z przedstawicielem o gl aszaj4cego ;

b) organizacjg przynajmniej 15 wystaw adystycaych w lokalu GCOp (w tgn
realizacj a,/kontynuacj a istniej4cego planu wystaw);

c) wydanie Gdyriskiego Kalendarza Pozarz4dowego na rok 20lg oraz narok2019 _

koncepcja powinna okredla6 jego formg, naklad oraz pomysty na innowacje w
zakesie tego przedsigwzigcia;

d) organizacjg we wsp6lpracy z organizacjarni co najmniej dwukrotnie w okesie
realizacji zadania Gdyriskiej Streff pozarz4dowej - przedsigwzigcia maiacego na ceru

zaprezentowanie mieszkaficom Gdyni i osobom odwiedzai4cyrn Gdynig dzialalnosci

2)



3)

organizacji pozarz4dowych przy okzji imprez miejskich _ koncepcja powinna
zawiera' proponowane w ramach przedsigwzigcia dziaLania, zas ostateczny ksztart

realizowanych aktywnodci podlega6 bgdzie rrzgodnieniu z przedstawicielem

oglaszaj 4cego;

e) obstugg i aktualiiacjg danych w Gdyriskim Banku Danych o organizacjach

pozarz4dowyoh, w tym zachgcanie organizacji do rejestracji i aktualizacji tych danych

- oferent musi zobowi4za6 sig do przesylania do przedstawiciela oglaszaj4oogo

aktualnei, elektronicznej wersji Gdyrlskiego Banku Danych (w kaidy pierwszy

poniedzialek miosi4ca - zakes zbieranych danych (Ankieta Gdyriskiego Banku

Danych) podlega uzgodnieniu z przedstawicielem oglaszaj4cego;

f) prowadzenie profilu w mediach sporecznosciowych oraz strony www Gdynskiego

centrum organizacji Pozarz4dowych - oferent musi sig zobowi4z a6 do przskazania

przedstawicielowi ograszaiqcego loginu i hasra umozliwiai4cego rogowanie do

wszystkich profili w mediach spolecznosciowych prowadzonych w ramach realizacji
zadania, w terminie 3 dni od zakoriczeniarealizacji zadania;

inicjowanie, koordynacjg i wspieranie dzialah mai4cych na celu integracjg i wsparcie sektora

or ganizacji p ozar z4dowy ch p opr zez:

a) organizacjg Gdyriskiego Forum pozarz4dowego - corocznego spotkania plenarnego

gdyriskich organizacji pozarz4dowych - koncepcja powinna zawiera6 proponowany

program forum, zas ostateczny program forum podlega6 bgdzie uzgodnieniu z
przedstawicielem oglaszai4cego i Gdynsk4 Rad4 Dzialalnodci poZytku publicznego;

b) organizacjg spotkari, w tyrn integracyjnych dla lider6w i przedstawicieli gdyriskiego

III sektora - koncepcja powinna zawiera6 propozycig liczby spotkari, okreSlenie ich

formy oraz sposobu zachgcania uczestnik6w do udzialu w spotkaniach.

dziatania mai4ce na celu promocig i rozw6j wolontariatu - koncepcja powinna zawiera6 plan

powstania i rozwoju Gdynskiego centrum wolontariatu - miejsca zajmui4cego sig promoci4 i
posrednictwem wolonta.riatu, zbudowaniem, zgodnie z przepisami dotycz4cymi ochrony

danych osobowych bary wolontariuszy, szkoleniami dla wolontarius ry i dla orgarizacji
pozarz4dowych w zakesie korzystania ze swiadczefi wolontariuszy (niezaleznie od szkolefi, o

kt6rych mowa w punkcie 1a); do realizacji lych dzialah oferent moZe wykorzysta6

nieodplatnie licencjg na u2ytkowanie portalu podrednictwa wolontariatu -,,ochotnicy
Gd5'tiscy";

uLryczanie przestrzeni w lokalu Gdynskiego centrum organiz acji pozarz4dowych na potrzeby

dzialari statutowych organizacli (przynajmniej 4 dni w ty godniu przez 10 godzin dziennie);

udostgpnianie adresu Gdyriskiego centrum organizacji pozarzqdowych dla cel6w

korespondencyjnych organizacji;

4)

o,



7) dziatania mai4ce na celu wspomaganie rozwoju i integracji spolecznodci tokalnych, grup
spolecznych oraz inicjatyw nieformalnych _ koncopcja powima zawierai propoqycje
konkretnych dziarah maiqcych na ceru pobudzan ie zaangazowania mieszkaric6w w r6ine
formy aktywnosci spotecznei, kreowanie, animowanie i koordynowani e dziarart

wzmacniaj4cych potencjal spolecmodci lokalnych ordz zwigkszanie partycypaoji
mieszkario6w w Zyoiu spolecznym i udzialu mieszkaric6w w rozwi44,waniu waZnych kwestii
spolecznych.

3. w ramach budZetu dotacji lub ze srodk6w wlasnych, oferent moze zaproponowa6 dodatkowe
dzialania, ponad okeslone powyzej minimum. Mog4 one dotyczy6 zar6wno poszerzenia opisanego
wy2ej zakesu jak i realizacji innych dziarai4kt6re przyczyniq sig do rearizacji celu gl6wnego.

4. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gdynia, a adresatami zadanja mieszkaftcy Gdyni oraz
organizacje pozarz4dowe i inicjatywy obywatelskie dziarai4ce na rzecz mieszkafic6w Gdyni.
5'Podstawowedzialaniawramachzadaniarealizowanebgd4wlokaluprzyul.3maja2T/3rwGdyni.

Czg66 lokalu przeznaczona do realizacji zadania zostanie powierzona nieodplatnie podmiotowi,
kt6rego oferta zostanie wybrana. Koszty eksploatacyjne powierzonego lokalu wynosz4 w przyblizeniu

24 000 z+ rocznie (dane za 2016 rok) i naleiry ie uwzglgdni6 w kosztorysie zadania (kwota obejmuje
koszt: energii elektrycznej, ogrzewania, wody i kanalizacj i oraz wy'wozu nieczystosci). oferent w
umowie uzyczenia lokalu zobowi4:Ze sig do sprawowania pieczy nad powierzonym lokalem.

6' skladane oferty powinny zawierai opis konkretnego przedsigwzigcia, kt6rego realizacja rozpocz>na

sig i lipca 2017 roku i zakohczy dnia 30 czerwca 2019 roku.

7' oferent musi wykaza6, 2e dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowlnni oraz wiedz4 i
doswiadczeniem niezbgdnymi do realizacji zadania zgodnie ze zlozon4 ofert4 oraz opisa6 jakie

dzialania na rzecz gdyriskiego sektora oblvatelskiego prowadzil w ci4gu trzech lat poprzedzaj4cych

ogloszenie niniejszego konkursu (opis powinien znajdowa6 sig w czgsci IV.15 oferty)

8. Oferent m:r'si zal4czy6 do ofeffy propo4rcjg regulaminu okreSlaj4cego zasady korzystania przez

organizacje z oferowanych przez siebie w ramach realizacji zadania dzialaf.. Rozwi4zania przyjgre w
regulaminie musz4 zapewnia6 wszystkim zainteresowanym organizacjom r6wny dostgp do tych
dzialah oraz trutsparentn4 procedurg korzystania z tego wsparcia - ostateczna forma ww. regulaminu

bgdzie podlega6 uzgodnieniu z przedstawicielem og.laszaj4cego.

9. Oferent musi okreSli6 sposoby dokumentowania poszczeg6lnych dzialai- realizowanych w ramach

zadania, rezs\taty lych dziatafi (w szczeg6lnosci rezultaty twarde) oraz proponowane miemiki
osi4gni gcia tych re zultat6w.

10. oferent musi zobowiaza6 sig do zapewnienia dostgpnosci Gdyriskiego centrum orga:rizacji
Pozarz4dowych dla os6b i podmiot6w korzystaiqcych w oferty (dostgpnos6 calej oferty - szkolenia,

warsnaty, spotkania lider6w, konsultacje) w dni robocze w godzinach od 9:00 do 20:00, z
zasrrzezeniem zapis6w z ust. 2 p[,1 5. oferent moze zatoLy(t dostgpnos6 w szerszym zakresie

cz{rsowym.



I 1. Oferta nie moze zaklddal ptzeznaczenia Srodk6w pochodz4cych z dotacji na:

1) przedsigwzigcia, kt6re s4 dofinansowywane z budZetu miasta Gd'ni lub
celowych na podstawie przepis6w s zczeg6lnych;

2) pokrycie deficytu zrealizowanych wczeSniej przedsigwzig6;

3) budowg, zakup budynk6w lub lokali, zakup grunt6w;

4) dzialalnoSigospodarcz4;

5) zakup Srodk6w trwatych;

6) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznyrn;

7) dzialalno{t polityczn4 i religijn4.

Jego funduszy

1. Wysoko66 Srodk6w publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadania objgtego
niniejszym konkursem wynosi 460 000 zl, w tym:

l) w 2017 roku ll5 00021;

Z) w 2018 roku 230 000 zl;

3) w 2019 roku 115 000 21.

\T. Zasadv n rzvznawania dotacii:

1. Merytorycznie oceniane b9d4 wyl4cznie oferfy spelniai4ce l4cznie wsqystkie wymogi okreslone w
niniejszym ogloszeniu oraz w obowi4zuj4cych przepisach prawa,

2. oferta musi by6 zlo2ona wedllg wzoru okeslonego w rozporz4dzeniu Ministra Rodziny pracy i
Polityki spolecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotycz4cych realizacj i zadan public znych oraz wzot6w sprawozdari z wykonania tych zadan (Dz. rJ . z
2016, poz. 1300). Generator ofert zapewnia wlafciwy wz6r skladanej oferty.

3. oferta musi by6 zloimna przez organizacjg pozarz4dow4 albo podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3

ustawy' Dopuszcza sig mo2liwoSd skladania ofert wsp6lnych. Oferent mo2e zaloiry| rcalizacjg czgici
dzialaf. przez podmiot niebgd4cy stron4 umowy w trybie art, 16 ust. 4 ustawy.

4. Oferta musi by6 podpisana przez osoby upowaZnione do skladania oSwiadczei woli w sprawach

maj4tkowych w imieniu oferenta/(6w).

5. Cele i sposoby ich realizacji okeslone w statucie oferenta(6w) musz4 upowa:Znia6 go do realizacji

dzialari okre6lonych w ogloszeniu orazw z*olonej ofercie,

6. W przypadku planowanego pobierania oplat od adresat6w zadania publicznego statut lub inny akt
rrewngtrzny oferenta musi zawierat odpowiednie zapisy o zakresie dzialalnosci odplatnej

oferenta.(6w).

8. Dodatkowe zal4czniki wymagane do oferty:

a) umowa parherska lub o6wiadczenie partnera rv prrypadku wskazania partnera;

b) statut oferenta/oferent6w:



o) ankieta./ankiety Gdyriskiego Banku o Organizacjach p ozarz4dowych;

d) propozycja regulaminu, o kt6rym mowa w punkcie fV.g ogloszenia;

e) inne dokumenty potwierdzai4c e fakty, zdarzenia lub czynnoici na kt6re oferent powoluje srg

w oforcie (utrowy, wstgpne zgody, ojwiaclczenia, za6wiadozenia, iryciorysy, listy intencyjne.l,

9. zaN4czone dokumenty nale2y skladad w oryginale lub w kopii poSwiadczonej za zgodnos6

notaxialnie \tb przez osobg upowaarion4 do reprezentacji oferenta. w przypadku integrarnych
zal4cznik6w zawieraj4cych wigcej niZ 5 stron dopuszcza sig poSwiadczenie na pierwszej stronie wraz
z oke6leniem liczby stron zal4cznika.

YII. Trvb i krrteria wvboru ofertv oraz termin dokonania wvboru ofert:
1. Wyb6r oferty jest dokonywany w trybie przewidzianl,rn dla otwaxtego konkursu ofert
przeprowadzonego na podstawie przepis6w Ustawy oraz programu Wsp6ipracy miasta Gdl,ni z
organizacjami pozaru4dowymi na rok 2017 .

2' Prerydent Gdyni po zasiggnigciu opinii Komisji oceniai4cej, w drodze zaruIdzenia podejmie

decyzjg o wyborze oferenta, kt6remu zostanie przymana dotacja.

3' Kryteria brane pod uwagg przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartosci punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punkt6w:

Nazlva kryterium WartoSi punktowa

Ocena moZliworici realizacji zadania publ iiznego prr"-ferenta- TAK/NIE
Analrza i ocena realizacji zadafi plblicmych w latach poprzednich
(rzetelno66 i terminowo66 oraz spos6b rozliczania otrzymanycir Siodk6w).
Ocena kalkulacji koszt6w realizacj i zadutia, w tym w oaniesiuriuT
zah esa r zeczow e go zadania. 15
Wklad rzeczowy, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca
spoleczna czlonk6w, a w przypadku wsparcia realizacji zadaaia - r6wnie2
planowany udzial Srodk6w finansowych wlasnych lub Srodk6w
pochodz4cych z innych ir6del.

10

o9e.n1 qropongwanej jakosci wykonan@
udziale kt6rych bgdzie realizowane zadanie.

30

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punkt6w

Nazwa kryterium Wartos6 punktowa

Ocena koncepcji dzialania i rozrvoju centrum, Jako klu-6iej jidiistki
wspieraj4cej rozw6j aktywnojci obywatelskiej w Gd1.ni, w szczig6lno3ci
ocena zakresu, jako5ci i skali zaproponowanych dzialah w kluczowych
obszarach zadania, okre6lonych w czgsci IV.2 ogloszenia w punktach 1a,
lb,2a, 4 graz 7;

0-20 punkt6w

Ocena udokumentowanej przez oferenta dzialalnoSci na rzeczldyriskG$
sektora obylvalelskiego w okresie wskazanym w punkcie IV.7;

0-10 punkt6w

Wsp6lpraca z innymi organizacjami - wlqczenie w reatimcjg zadania
innych organizacji pozarz4dowych;

0-5 punkt6w

Ocena zakladanej promocji centrum i jego usfut - rozumiana jako ocena
adekwatno6ci, efektywno6ci i skutecznoSci zaproponowanych przez
oferenta sposob5w na docieranie do organizacji, os6b i g.up rnuja"y"n bye
beneficjentami zadania;

0-5 punkt6w



4. Rozstrzygnigcie konkursu nast?pi w terminie do 22 czerwca 2017 r.
5. o wyniku konkursu oferenci zostan4 powiadomieni na pidmie oraz za posrednictwem generatora
ofert.

Na roalizacjg zadania w analogicznl,rn przndziale czasowym w latach 201s - z0l7 prT,e.oraczarrc

406.000 a.


