NR 1617/21
PREZYDENTA MIASTA
z dnia 13
2021 r.
w sprawie
z zakresu
wraz z

i

otwartego konkursu ofert na
pomocy prawnej i
edukacji prawnej

w roku 2022
poradnictwa obywatelskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 w
z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zm.: z 2021 r.
poz. 1038), art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
pomocy
prawnej,
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 945) w
z art. 4 ust. 1 pkt 1b i pkt 22a, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057, zm.: z 2021 r. poz. 1038; poz. 1243; poz. 1535),
co
:
§ 1.
otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na
w roku 2022
z zakresu
pomocy prawnej i
poradnictwa
obywatelskiego wraz z
i
edukacji prawnej.
§ 2. W
z
otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 ustala
warunki otwartego konkursu ofert na
ww.
które
Nr 1 do niniejszego
§ 3. Ostatecznego wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta
na podstawie
wyników prac komisji konkursowej w
3 przedstawicieli organizacji
wskazanych przez
Organizacji
oraz 3 przedstawicieli
Prezydenta Miasta
W
komisji konkursowej
dodatkowo
przedstawiciel Wojewody Pomorskiego.
§ 4. Wzór karty oceny oferty stanowi
Nr 2 do niniejszego
§ 5.
o otwartym konkursie ofert umieszcza
1) w systemie elektronicznym Witkac.pl;
2) na tablicach
Miejskiego w
i Organizatora konkursu;
3) na stronie internetowej Miasta
4) w Biuletynie Informacji Publicznej
Miejskiego w
i Organizatora
konkursu.
§ 6. Wykonanie
powierza
Dyrektorowi Miejskiego
Pomocy
Rodzinie w
§ 7.
wchodzi w
z dniem podpisania.
z up. PREZYDENT MIASTA
PREZYDENTA
MIASTA
Monika Chabior

do Z
Nr 1617/21
Prezydenta Miasta
z dnia 13
2021 r.

warunki otwartego konkursu ofert na
w roku 2022
pomocy prawnej i
poradnictwa obywatelskiego
wraz z
i
edukacji prawnej
I.
Prezydent Miasta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803
II. Organizator konkursu
Miejski
Pomocy Rodzinie w
ul. Konrada Leczkowa 1A
80-432
tel. 58/342-31-50
III. Forma konkursu
Otwarty konkurs ofert organizowany jest na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
pomocy prawnej,
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) w dalszej
zwanej
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) - w dalszej
zwanej
o
publicznego”;
3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
w sprawach
pomocy
publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743);
4)
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobu obliczania
pomocy publicznej udzielanej w
formach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 461);
5)
Ministra
z dnia z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie
kwoty bazowej w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1487) wchodzi w
z dniem 1 stycznia 2022 r.;
6)
Ministra
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
pomocy prawnej oraz
poradnictwa obywatelskiego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2492 ze zm.);
7)
Nr XVII/514/15 Rady Miasta
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
dokumentu pn.
Programy Operacyjne 2023”;
8)
Nr XXX/846/16 Rady Miasta
z dnia 27
2016 r.
w sprawie
Strategii
Problemów
do
roku 2030.
IV. Wykaz
I. Prowadzenie punktów
poradnictwa obywatelskiego wraz z
i
edukacji prawnej lub punktów
pomocy prawnej wraz z
i
edukacji prawnej w 2022 roku
II. Prowadzenie punktów
pomocy prawnej wraz z
i
edukacji prawnej w 2022 roku
wymienione zadania wpisuje
w:
1.
Problemów
do roku 2030
z zakresu

Cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu
ubóstwa lub wykluczenia
2.
Programy Operacyjne 2023”
Cel operacyjny III.1:
rozwojowego
lokalnych,
rodzin i osób
Cel operacyjny III.6: Podniesienie
systemu integracji
V. Rodzaje
oraz
publicznych przeznaczonych na ich
I. Prowadzenie punktów
poradnictwa obywatelskiego wraz z
i
edukacji prawnej lub punktów
pomocy prawnej wraz
z
i
edukacji prawnej w 2022 roku
Punkt
poradnictwa obywatelskiego lub
pomocy prawnej
zlokalizowany
w dzielnicy
1)
- lokal przy ul. Sterniczej 2;
2) Oliwa - lokal przy ul. Opata Jacka
10;
3) Nowy Port - lokal przy ul. Wyzwolenia 49;
4)
- lokal przy ul. Kisielewskiego 12;
5) Wrzeszcz Dolny - lokal przy ul. Wajdeloty 28A.
Planowana kwota
przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania w 2022 roku
wynosi 319 110,00 , w tym:
300 300,00
poradnictwo obywatelskie wraz z
lub
pomoc prawna wraz z
oraz 18 810,00 - zadania z zakresu edukacji prawnej, tj.
na prowadzenie 1 punktu
poradnictwa obywatelskiego wraz
lub
punktu
pomocy prawnej wraz z
60 060,00
na 1 punkt oraz na
przeprowadzenie
z zakresu edukacji prawnej: 3 762,00 na 1 punkt.
1. Cel zadania:
1) zapewnianie profesjonalnego poradnictwa obywatelskiego lub profesjonalnych porad
prawnych osobom, które
kryteria
w art. 4 ustawy;
2)
do poradnictwa obywatelskiego lub pomocy prawnej dla osób, o których
mowa w art. 8 ust. 8 ustawy;
3)
do mediacji w ramach
w punkcie
poradnictwa obywatelskiego lub punkcie
pomocy prawnej lub za
porozumiewania
na
oraz poza punktem;
4)
prawnej
2. Nazwy rezultatów, które
w tabeli w
III.6 oferty:
1) liczba porad
w punkcie (organizacja dokumentuje
porad
zgodnie z wymogami ustawy);
2) liczba porad
za
porozumiewania
na
lub
poza punktem (organizacja dokumentuje
porad zgodnie z wymogami
ustawy);
3) liczba
mediacyjnych prowadzonych w sprawach wnoszonych przez
osoby uprawnione (organizacja dokumentuje przeprowadzenie mediacji zgodnie
z wymogami ustawy);
4) liczba
z zakresu edukacji prawnej w formie wskazanej w art. 3b ust. 2 ustawy.
3. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r.
4. Miejsce realizacji zadania: wskazane lokale,
w zasobach miasta
1) Miejski
Pomocy Rodzinie w
posiada
dysponentów
o
w celach utworzenia punktu
poradnictwa
obywatelskiego lub punktu
pomocy prawnej wraz z

o szacunkowych kosztach utrzymania i godzinach, w których lokal
2) umowy
zawarte
przez
aktualnego dysponenta lokalu i
w okresie po
konkursu, a przed
zadania.
5. Adresaci zadania: osoby uprawnione, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy.
6. Zakres zadania:
1)
poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 3a i art. 7 ustawy lub
w przypadku
oferty, która nie
wymogów konkursu w
poradnictwa obywatelskiego, udzielanie
pomocy prawnej zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 7 ustawy;
2)
poradnictwa obywatelskiego lub udzielanie
pomocy prawnej odbywa
we wskazanym przez Organizatora konkursu lokalu,
w
wymiarze 5 dni roboczych w tygodniu przez co najmniej 4 godziny
dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma
poradnictwo obywatelskie lub udzielana
pomoc prawna,
sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze
czas trwania
ulec
do co najmniej 5 godzin dziennie we
wszystkich punktach na obszarze
czasu trwania
nie
powoduje
przeznaczonych na
zadania w danym roku;
3)
mediacja, obejmuje
w art. 4a ust. 1 i ust. 3 ustawy
(nie obejmuje spraw
w art. 4a ust. 2 ustawy);
4) posiadanie i podanie przez
numeru telefonu, pod którym dokonywana
rejestracja
telefonicznych na
poradnictwa
obywatelskiego lub udzielanie
pomocy prawnej;
5) zapewnienie przez
poradnictwa
obywatelskiego lub udzielania
pomocy prawnej osobom ze
które nie
w punkcie
oraz
osobom
w komunikowaniu
o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
migowym i innych
komunikowania
(Dz. U z 2017 r. poz. 1824) - za
porozumiewania
na
oraz poza punktem;
6) prowadzenie dokumentacji
realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy
i aktów wykonawczych;
7) w ramach prowadzenia punktu
poradnictwa
obywatelskiego lub punktu udzielania
pomocy prawnej Organizacja
realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego
zadania na rok, w
w formach
w art. 3b ust. 2 ustawy
(organizacja przedstawia w ofercie opis proponowanych
z zakresu edukacji
prawnej, formy ich realizacji wraz z
kalkulacji kosztów
w kosztorysie);
8) edukacja prawna realizowana jest poza ustalonymi godzinami
poradnictwa obywatelskiego lub
pomocy prawnej
w punkcie,
realizowana poza punktem
poradnictwa
obywatelskiego lub punktem
pomoc prawnej, w miejscu wskazanym
przez
7. Wymagania kadrowe:
1)
poradnictwo obywatelskie
osoba, która:
a) posiada
b)
z
szkolenie z zakresu
poradnictwa
obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem” albo posiada

w

poradnictwa obywatelskiego i
posiadanie wiedzy i
w tym zakresie wydane przez
podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu
o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
c) korzysta z
praw publicznych oraz ma
do
prawnych,
d) nie
karana za
z
publicznego lub
skarbowe;
2)
pomoc
w przypadku
oferty, która nie
wymogów
konkursu w
poradnictwa
obywatelskiego
a) adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich
aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,
b) doradca podatkowy,
c) osoba, która:
studia prawnicze i
magistra lub zagraniczne
studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada co najmniej trzyletnie
w wykonywaniu
wiedzy prawniczej
ze
pomocy prawnej,
korzysta z
praw publicznych oraz ma
do
prawnych,
nie
karana za
z
publicznego lub
skarbowe;
3)
a) osoba, o której mowa w art. 4a ust 6 ustawy,
b) osoba
poradnictwo obywatelskie lub osoba
pomocy prawnej w zakresie mediacji, o którym mowa w art. 4a ust. 1
pkt 1 - 3 i 5,
c) osoba
poradnictwo obywatelskie lub osoba
pomocy prawnej w zakresie mediacji, o którym mowa w art. 4a ust. 4
z
art. 4a ust. 7.
8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
1) decyzja o wpisie na
podmiotów uprawnionych do udzielania
pomocy prawnej,
poradnictwa obywatelskiego oraz
prowadzenia
mediacji na obszarze województwa pomorskiego;
2) dokumenty
co najmniej dwuletnie
w wykonywaniu
ze
poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie
lat
wniosku lub w przypadku
oferty, która nie
wymogów konkursu w
poradnictwa obywatelskiego, co najmniej dwuletnie
w wykonywaniu
z udzielaniem porad prawnych, informacji
prawnych lub
poradnictwa;
3) dokument
standardy
i
system kontroli
poradnictwa obywatelskiego lub w przypadku
oferty, która nie
wymogów konkursu w
poradnictwa obywatelskiego, dokument
standardy
i
system kontroli
udzielanej
pomocy prawnej;
4) umowy zawarte z
o którym mowa w art.11 ust. 3a ustawy lub w przypadku
oferty, która nie
wymogów konkursu w
poradnictwa obywatelskiego umowy z adwokatem,

5)
6)

7)
8)

9)
9.
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

prawnym,
podatkowym lub
o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2
ustawy oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;
dokumenty
uprawnienia zawodowe i
kadry
zadanie;
dokumenty
doradca, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy
z
szkolenie z zakresu
poradnictwa
obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada
w
poradnictwa obywatelskiego i
posiadanie wiedzy i
w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony
do prowadzenia szkolenia oraz kursu
o którym mowa w art. 11a
ust. 2 ustawy;
Nr 2 do
Nr 1
w okresie dwóch lat
do otwartego
konkursu ofert nie
miejsca sytuacja, w której Organizacja nie
z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub
niezgodnie z celem jej przyznania, jak
sytuacja, w której starosta
(termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia
z dotacji
i zwrotu
wraz z odsetkami albo
umowy);
Organizacje
w otwartym konkursie ofert
przed
podpisaniem umowy
informacje z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie
w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy.
:
o powierzenie prowadzenia punktu na obszarze województwa pomorskiego
organizacja
w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1
pkt 1b lub 22a ustawy o
publicznego, wpisana na
organizacji
uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze
województwa pomorskiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy;
koszty
osób
poradnictwo obywatelskie lub
pomoc
nie
mniej
70%
otrzymanej
dotacji;
oferta powinna
prowadzenia jednego punktu
poradnictwa obywatelskiego lub punktu udzielania
pomocy prawnej;
dopuszcza
kilku ofert przez
- w przypadku
jednej oferty, Organizacja powinna
osób
poradnictwo obywatelskie lub
pomoc
w
z punktów. Przez
osób, Organizator
konkursu rozumie obsadzenie przez
maksymalnie dwóch punktów
poradnictwa obywatelskiego lub
pomocy prawnej;
mediacje
osoba
wymogi
w art. 4a ust. 6 - 8
ustawy;
Organizacja zapewnia
do realizacji zadania – zgodnie z § 5
Ministra
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
pomocy prawnej oraz
poradnictwa obywatelskiego;
oferty organizacji
pomocy prawnej wraz z
i
edukacji prawnej
rozpatrywane
tylko w przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie
oferta na
prowadzenie punktu przeznaczonego na
poradnictwa
obywatelskiego albo
ze
ofert nie
wymogów konkursu
w
w punkcie
poradnictwa

obywatelskiego.
II. Prowadzenie punktów
pomocy prawnej wraz z
i
edukacji prawnej w 2022 roku
Punkt
pomocy prawnej zlokalizowany
w dzielnicy
1) Wrzeszcz Górny - lokal przy al. Grunwaldzkiej 5;
2) Nowy Port - lokal przy Pl. Ks. J. Gustkowicza 13 - specjalizacja punktu: dla osób
pokrzywdzonych
problemów
przemocy
i dyskryminacji;
3) Stogi - lokal przy ul.
4;
4) Orunia Wojciech – Lipce - lokal przy ul.
10;
5) Przymorze Wielkie - lokal przy ul.
11
Planowana kwota
przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania w 2022 roku
wynosi 319 110,00 , w tym:
300 300,00 pomoc prawna wraz z
oraz 18 810,00 - zadania
z zakresu edukacji prawnej, tj. na prowadzenie 1 punktu
pomocy prawnej wraz
z
60 060,00
na 1 punkt oraz na przeprowadzenie
z zakresu edukacji
prawnej: 3 762,00 na 1 punkt
1. Cel zadania:
1) zapewnianie profesjonalnych porad prawnych osobom, które
kryteria
w art. 4 ustawy;
2)
do pomocy prawnej dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy;
3)
do mediacji w ramach
w punkcie
pomocy
prawnej lub za
porozumiewania
na
oraz poza
punktem;
4)
prawnej
2. Nazwy rezultatów, które
w tabeli w
III.6 oferty:
1) liczba porad
w punkcie (organizacja dokumentuje
porad
zgodnie z wymogami ustawy);
2) liczba porad
za
porozumiewania
na
lub
poza punktem (organizacja dokumentuje
porad zgodnie z wymogami
ustawy);
3) liczba
mediacyjnych prowadzonych w sprawach wnoszonych przez
osoby uprawnione (organizacja dokumentuje przeprowadzenie mediacji zgodnie
z wymogami ustawy);
4) liczba
z zakresu edukacji prawnej w formie wskazanej w art. 3b ust. 2 ustawy.
3. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r.
4. Miejsce realizacji zadania: wskazane lokale,
w zasobach miasta
1) Miejski
Pomocy Rodzinie w
posiada
dysponentów
o
w celach utworzenia punktu
poradnictwa
obywatelskiego lub punktu
pomocy prawnej wraz z
o szacunkowych kosztach utrzymania i godzinach, w których lokal
2) umowy
zawarte
przez
aktualnego dysponenta lokalu i
w okresie po
konkursu, a przed
zadania.
5. Adresaci: osoby uprawnione, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy.
6. Zakres zadania:
1) udzielanie
pomocy prawnej zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 7 ustawy;
2) udzielane
pomocy prawnej odbywa
we wskazanym przez
Organizatora konkursu lokalu, w
wymiarze 5 dni roboczych w tygodniu

przez co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych,
którym ma
udzielona
pomoc prawna,
sprawne
umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze
czas trwania
ulec
do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na
obszarze
czasu trwania
nie powoduje
przeznaczonych na
zadania w danym roku;
3)
mediacja obejmuje
w art. 4a ust. 1 i ust. 3 ustawy
(nie obejmuje spraw
art. 4a ust. 2 ustawy);
4) posiadanie i podanie przez
numeru telefonu, pod którym dokonywana
rejestracja
telefonicznych na udzielenie
pomocy
prawnej;
5) zapewnienie przez
udzielenia
pomocy prawnej osobom ze
które nie
w punkcie
oraz osobom
w komunikowaniu
o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
migowym i innych
komunikowania
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) - za
porozumiewania
na
oraz poza punktem;
6) prowadzenie dokumentacji
realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy
i aktów wykonawczych;
7) w ramach prowadzenia punktu
pomocy prawnej Organizacja realizuje
zadania z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok,
w
w formach,
w art. 3b ust. 2 ustawy (organizacja
przedstawia w ofercie opis proponowanych
z zakresu edukacji prawnej,
formy ich realizacji wraz z
kalkulacji kosztów w kosztorysie);
8) edukacja prawna realizowana jest poza ustalonymi godzinami
pomocy prawnej w punkcie,
realizowana poza punktem
pomocy prawnej, w miejscu wskazanym przez
7. Wymagania kadrowe:
1)
pomoc
a) adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich
aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,
b) doradca podatkowy,
c) osoba, która:
studia prawnicze i
magistra lub zagraniczne
studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada co najmniej trzyletnie
w wykonywaniu
wiedzy prawniczej
ze
pomocy prawnej,
korzysta z
praw publicznych oraz ma
do
prawnych,
nie
karana za
z
publicznego lub
skarbowe;
2)
a) osoba, o której mowa w art. 4a. ust 6 ustawy,
b) osoba
pomocy prawnej w zakresie mediacji, o którym
mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 - 3 i 5,
c) osoba
pomocy prawnej w zakresie mediacji, o którym
mowa w art. 4a ust. 4 z
art. 4a ust. 7;
3) w punkcie udzielania
pomocy prawnej w dzielnicy Nowy Port - lokal
przy Pl. Ks. J. Gustkowicza 13, kadra powinna
kwalifikacje i

w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym
problemów przemocy i dyskryminacji.
8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
1) decyzja o wpisie na
podmiotów uprawnionych do udzielania
pomocy prawnej,
poradnictwa obywatelskiego oraz
prowadzenia
mediacji na obszarze województwa pomorskiego;
2) dokumenty
co najmniej dwuletnie
w wykonywaniu
z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych;
3) dokument
standardy
i
system kontroli
udzielanej
pomocy prawnej;
4)
w okresie dwóch lat
do otwartego
konkursu ofert nie
miejsca sytuacja, w której Organizacja nie
z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub
niezgodnie z celem jej przyznania, jak
sytuacja, w której starosta
(termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia
z dotacji
i zwrotu
wraz z odsetkami albo
umowy);
5) umowy o udzielanie
pomocy prawnej z adwokatem,
prawnym,
podatkowym lub
o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy oraz
mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;
6) dokumenty
uprawnienia zawodowe i
kadry
zadanie, a w odniesieniu do punktu w dzielnicy Nowy Port
- lokal przy Pl. Ks. J. Gustkowicza 13 - dokumenty
kwalifikacje
i
w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym
problemów przemocy i dyskryminacji;
7)
Nr 2 do
Nr 1
8) Organizacje
w otwartym konkursie ofert
przed
podpisaniem umowy
informacje z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie
w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy.
9.
:
1) o powierzenie prowadzenia punktu na obszarze województwa pomorskiego
organizacja
w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1
pkt 1b lub 22a ustawy o
publicznego, wpisana na
organizacji
uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze
województwa pomorskiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy;
2) koszty
osób
pomoc
nie
mniej
70%
otrzymanej dotacji;
3)
oferta powinna
prowadzenia jednego punktu udzielania
pomocy prawnej;
4) dopuszcza
kilku ofert przez
- w przypadku
jednej oferty, Organizacja powinna
osób
pomoc
w
z punktów. Przez
osób, Organizator konkursu rozumie obsadzenie przez
maksymalnie dwóch punktów
pomocy prawnej;
5) mediacje
osoba
wymogi
w art. 4a ust. 6 - 8
ustawy;
6) organizacja zapewnia
do realizacji zadania - zgodnie z § 5
Ministra
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
pomocy prawnej oraz
poradnictwa obywatelskiego.
VI. Warunki uczestnictwa w konkursie
Oferty na
zadania w ramach konkursu
zarejestrowane na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej organizacje
VII. Realizatorzy
Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o
publicznego.
VIII. Miejsce i termin, w którym
ze
warunkami
konkursu i
informacyjnymi o przedmiocie konkursu
niniejszego
wywiesza
na tablicach
Miejskiego
w
i Organizatora konkursu, zamieszcza
w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronach internetowych oraz w systemie elektronicznym Witkac.pl przez 21 dni od dnia
konkursu.
Konsultacji i
udziela:
Samodzielny Referat
ul. Konrada Leczkowa 1A
w kwestiach merytorycznych:
Piatczyc tel. 58/342-31-88
Dorota Klos tel. 58/342-31-58
e-mail: pomocprawna@mopr.gda.pl
w kwestiach
z
konkursu:
Agnieszka Korzeniowska tel. 58/342-31-48,
e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl
IX. Miejsce, sposób i termin
ofert
Oferty konkursowe wraz z
1) za
systemu elektronicznego Witkac.pl w terminie do dnia
8 listopada 2021 r. do godz. 15:30;
2) instrukcja
konta w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz
oferty
jest na stronie internetowej www.witkac.pl oraz na stronie internetowej
www.mopr.gda.pl - BIP „Konkursy”;
3) po
elektronicznego formularza ofert wraz z
z systemu
„Potwierdzenie
oferty” (potwierdzenie
powinno
z
oferty
w systemie elektronicznym Witkac.pl), a
ten dokument
i
przez osoby
do
woli
w sprawach
(zgodnie z dokumentem
innym rejestrem lub
których uprawnienia
z
i
do kancelarii Miejskiego
Pomocy Rodzinie w
ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432
w
wtorek, czwartek
w godzinach od 7.30 do 15.30, w
od 8.00 do 17.00, w
od 7.30 do 14.30
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2021 r. lub
z ePUAP: /moprgd/skrytka
za
poczty lub poczty kurierskiej na
ww. adres;
4) w przypadku
za
poczty lub poczty kurierskiej
„Potwierdzenia
oferty”, o którym mowa w pkt 3, decyduje data
do
Miejskiego
Pomocy Rodzinie w
5) Organizator konkursu przed zawarciem umowy,
od Oferenta
dostarczenia oferty w wersji papierowej wraz z
(wydruk z systemu
elektronicznego Witkac.pl z zachowaniem sumy kontrolnej)
i podpisanej przez osoby
do
woli w sprawach
(zgodnie z dokumentem
innym rejestrem lub których
uprawnienia
z
– kopie oryginalnych dokumentów
„za
z
na
stronie dokumentu wraz z czytelnym

podpisem osoby
do potwierdzenia dokumentów za
z
dokumentów
osoba wymieniona
w dokumencie rejestrowym, inne osoby
do reprezentacji podmiotu
lub notariusz, adwokat, radca prawny.
X. Termin i tryb rozpatrzenia ofert
Oferty na
rozpatrzone
do dnia 30 listopada 2021 r.
przez
Prezydenta Miasta
Prezydent Miasta
na podstawie oceny dokonanej przez
dokona wyboru podmiotów, którym
przyznane dotacje.
Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie
od niej
.
XI. Finansowanie zadania
1. Dotacja
udzielona na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy
o
publicznego i o wolontariacie.
2. W ramach kosztów zadania
jedynie
w celu jego
realizacji. W ramach kosztów zadania pokryte
tylko koszty kwalifikowane.
3. Katalog kosztów kwalifikowanych stanowi
nr 1 do niniejszego
XII. Kryteria oceny ofert
1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
w Karcie Oceny oferty,
Nr 2 do niniejszego
2. Oferta podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej:
1) kryteria oceny formalnej:
a) oferta powinna
zgodnie z zakresem zadania i w terminie
w
warunkach otwartego konkursu ofert w systemie elektronicznym
Witkac.pl,
b) „Potwierdzenie
oferty”
z
oferty
w systemie elektronicznym Witkac.pl, powinno
w formie papierowej w terminie i miejscu
w
warunkach konkursu ofert,
c) „Potwierdzenie
oferty”: powinno
czytelnie podpisane przez
osób
do
woli w sprawach
w imieniu Oferenta lub
ustanowionego
zgodnie z zapisami
z dokumentu
d) oferta powinna
wymienione w
e) oferta powinna
przez podmiot/podmioty uprawniony/uprawnione;
2)
ocenie komisji konkursowej
tylko te oferty, które
zgodne ze
warunkami otwartego konkursu ofert i z politykami
miejskimi oraz celami wskazanymi w
warunkach otwartego konkursu
ofert;
3) kryteria oceny merytorycznej:
a)
realizacji zadania,
b) opis
rezultatów realizacji zadania,
c) kalkulacja kosztów i
d) kwalifikacje i
osób
zadanie,
e)
realizacji zadania,
f) dotychczasowa
z Oferentem w zakresie realizacji zlecanych
3. Maksymalna ocena,
oferta podczas oceny merytorycznej wynosi
57 punktów.
4.
konkursu
z

konkurs wymienionych w
XVI niniejszego
XIII. Harmonogram pracy Komisji Konkursowej
1. Komisja konkursowa,
na mocy
Prezydenta Miasta
dokona ostatecznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz
na
2. Oceny dokonuje
za
systemu elektronicznego Witkac.pl.
3. Wyniki konkursu komisja konkursowa
do zatwierdzenia Prezydentowi
Miasta
4. Prezydent Miasta
na podstawie oceny dokonanej przez
dokona wyboru podmiotów, którym
przyznane dotacje.
5. W konkursie nie przewiduje
trybu
od decyzji Prezydenta.
XIV. Sposób informowania o wynikach konkursu
Wyniki konkursu, z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i
przyznanej
dotacji,
przez wywieszenie
Prezydenta Miasta
na
tablicach
Miejskiego w
i Organizatora konkursu,
w BIP i na stronach internetowych
Miejskiego w
i Organizatora konkursu
oraz umieszczenie w systemie elektronicznym Witkac.pl,
po
konkursowego.
XV. Istotne postanowienia
umowy i jej
Prezydenta Miasta
dot.
niniejszego konkursu
do zawarcia umów na
publicznych w roku 2022
z zakresu
pomocy prawnej i
poradnictwa obywatelskiego wraz
z
i
edukacji prawnej.
XVI.
1. Prezydent Miasta
zastrzega sobie prawo do:
1)
konkursu przed
terminu na
ofert;
2) wprowadzania zmian w
w tym do zmiany terminu na
ofert,
terminu
braków formalnych i terminu
konkursu;
3)
w przypadku, gdy:
a) nie zostanie
oferta,
b)
ze
ofert nie
wymogów zawartych w
c)
zmiana ustawy o
pomocy prawnej,
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz aktów wykonawczych;
4)
terminu lub zaniechania zlecania
z uwagi na
w kraju oraz
wytyczne i zalecenia
z zapobieganiem,
i zwalczaniem COVID-19 (w
z
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze
zm.).
2. Oferty
po
wyznaczonego terminu nie
rozpatrywane w konkursie.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich
przewidzianych w
otwartego konkursu ofert.
4. Zestawienie kwalifikacji i
osób
zadanie
w
IV ust. 2 formularza oferty wg
wzoru:
nazwisko
jest
znane na etapie
oferty),
zawodowy, szkolenia/kursy/studia podyplomowe, dodatkowe
uprawnienia/certyfikaty,
zawodowe w latach, planowane zadania.
5. Przed zawarciem umowy Organizator konkursu
od Oferentów
na ubezpieczenia
oraz

podatkowych.
6. Gwarantowane

przez

Oferenta minimalne wynagrodzenie za 1
personelu zatrudnionego przy realizacji zadania nie
od minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia
10
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
(Dz. U. z 2020 r.
poz. 2207), zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów
minimalnej stawki godzinowej w danym roku kalendarzowym.
7. Oferent nie
jakichkolwiek
i
od uczestników zadania,
dobrowolnych.
8. Wybrany Oferent w ramach realizacji zadania odpowiedzialny
za
i zgodne z
przepisami
z zakresu przetwarzania danych
osobowych
w przepisach
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w
z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne
o ochronie
danych RODO; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).
9. Rozliczenie projektu
przez
w ofercie rezultaty. Dokumenty
sprawdzane przez Organizatora konkursu na etapie kontroli projektu.
10. W przypadku zawarcia umowy Zleceniobiorca
do prowadzenia
zestawienia dokumentów
wydatkowanie
finansowych
z dotacji. Zestawienie powinno
numer
dokumentu, numer
kosztu,
wystawienia,
rachunku/faktury, koszt ze
z dotacji, koszt ze
Zleceniobiorca
od prowadzenia
zestawienia
przedstawi wydruk z prowadzonej ewidencji
który
zawiera wszystkie ww. elementy.
11. Oferent
na
jedno zadanie w
roku.
12. Oferent jest
do samodzielnego
strony internetowej
a
do weryfikacji swojego konta w systemie elektronicznym
Witkac.pl oraz konta e-mail, do którego adres
w trakcie rejestracji do systemu
elektronicznego Witkac.pl.
XVII. Zasady przyznawania dotacji
Dotacje nie
udzielone na:
1)
tego samego zadania publicznego lub jego
na
Oferent
dofinansowanie z innych
miasta,
2) zakup
3) wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup
w rozumieniu przepisów
ustawy o
o
w
przepisów
podatkowych
której
odpisów amortyzacyjnych
[podstawa prawna
inwestycji i
art. 3 ust. 1 pkt 15 i 16
ustawy z dnia 29
1994 r. o
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz
art. 16a ust. 1 w
z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.)];
4) finansowanie kosztów
gospodarczej, politycznej lub religijnej;
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym.
XVIII. Wymagane
1. Do oferty, za
systemu elektronicznego Witkac.pl
skany
dokumentów:
1) aktualny dokument
status prawny Oferenta i umocowanie osób go
- o ile nie jest on
w internetowej Wyszukiwarce
Podmiotów Krajowego Rejestru

2) dokument

do
w imieniu Oferenta
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu
z KRS lub innego,
rejestru;
3) potwierdzenie uiszczenia
skarbowej - w przypadku udzielenia
do reprezentacji
nie
zwolnienie z
4)
umowy
Oferentami, którzy
zakres
ich
na
zadania publicznego;
5) informacja o sposobie
zasad zapewniania
osobom
o szczególnych potrzebach (…) oraz sposobie realizacji kampanii
bez
plastiku” Nr 3 do niniejszego
6) dokumenty wymagane do realizacji zadania
w
V.
2. Oferta powinna:
1)
w
w sferze
publicznych,
w art. 4 ustawy
o
publicznego, realizowanych przez Oferenta
w danej dziedzinie;
2)
podpisana przez osoby
do
woli w sprawach
w imieniu Oferenta lub ustanowionego
zgodnie
z zapisami
z dokumentu
3)
wszystkie
umieszczone w
dokumentu „Potwierdzenie
oferty”.
3. Oferty na
publicznych
procedurze
braków
formalnych.
braków formalnych dotyczy
1)
nia dokumentu „Potwierdzenie
oferty”
z
oferty
w systemie elektronicznym
Witkac.pl oraz
podpisów w przypadku, gdy nie
ona podpisana
przez
osoby
do
woli w sprawach
w imieniu Oferenta lub ustanowionego
zgodnie
z zapisami
z dokumentu
2)
3)
aktualnego dokumentu
status prawny Oferenta
i umocowanie osób go
- o ile nie jest on
w internetowej
Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru
4)
dokumentu
do
w imieniu oferenta;
5)
potwierdzenia uiszczenia
skarbowej od udzielenia
w przypadku udzielenia
do reprezentacji;
6)
informacji o sposobie
zasad zapewnienia
7)
dodatkowych dokumentów, wymaganych w
V niniejszego
Wykaz ofert
braki formalne zostanie zamieszczony (wraz z wykazem
wszystkich ofert, które
na
konkurs z podaniem informacji o wynikach
oceny formalnej) na stronie internetowej: www.bip.mopr.gda.pl, www.bip.gdansk.pl,
w systemie elektronicznym Witkac.pl i wywieszony na tablicach
Miejskiego w
oraz Organizatora konkursu do dnia 18 listopada 2021 r.
Organizacja w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia wykazu ofert
braki formalne elektronicznie za
systemu elektronicznego
Witkac.pl.
Uwaga:
zmiana oferty w systemie elektronicznym Witkac.pl powoduje
sumy
kontrolnej oferty i wymaga dostarczenia potwierdzenia
oferty w wersji papierowej

do kancelarii Organizatora konkursu.
XIX. Terminy i warunki realizacji zadania
Zadanie
realizowane w terminie i na warunkach
w umowie.
XX. Realizacja
w ramach otwartego konkursu ofert w latach poprzednich
Wykaz
zrealizowanych w
roku i w latach poprzednich w ramach otwartego
konkursu ofert na
zadania w zakresie udzielania
pomocy prawnej
oraz
prawnej
ze szczególnym
dotacji przekazanych organizacjom
zamieszczony jest na
stronach internetowych oraz w BIP
Miejskiego w
i Organizatora
konkursu.
XXI.
do niniejszych warunków
Nr 1 - Katalog kosztów kwalifikowanych
Nr 2 Nr 2 do
Nr 1
Nr 3 - Informacja o sposobie
zasad zapewniania
osobom o szczególnych potrzebach lub
z ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
osobom ze szczególnymi potrzebami
oraz sposobie realizacji kampanii
bez plastiku”
Nr 4 - Pytania pomocnicze do informacji o
podejmowanych w celu
zapewnienia
osobom ze szczególnymi potrzebami.
XXII. Sprawozdanie
z wykonania zadania publicznego
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowi
Nr 5 do
Komitetu do spraw
Publicznego z dnia
24
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
realizacji
publicznych oraz wzorów
z wykonania tych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
z up. PREZYDENT MIASTA
PREZYDENTA
MIASTA
Monika Chabior

Nr 1
do
Nr 1
do Z
Nr 1617/21
Prezydenta Miasta
z dnia 13
2021 r.

Katalog kosztów kwalifikowanych
do finansowania/dofinansowania ze
miasta
w ramach
zlecania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizacji
Gminy
Miasta
w zakresie Miejskiego
Pomocy Rodzinie w
1. W ramach kosztów projektu
jego realizacji. W ramach kosztów projektu pokryte

jedynie wydatki
w celu
tylko koszty kwalifikowane.

2. Koszty kwalifikowane to
z
zadania,
zaplanowane w
oraz celowe wydatki poniesione przez podmiot w okresie realizacji
zadania, udokumentowane i zapisane w jego
zgodnie z zasadami
do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami - umowami,
fakturami, itp.).
Do kosztów kwalifikowanych zalicza
innymi:
1) koszty
które:
a)
personelu zatrudnionego przy
realizacji zadania (w tym
osób
np.: psycholog, pedagog, itp.),
b)
personelu zatrudnionego do prowadzenia spraw administracyjno-kadrowow zakresie realizacji zadania,
c)
koszty
z umów o
umów zlecenia, umów o
lub innych umów cywilnoprawnych wraz ze
pracodawcy na ubezpieczenia
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Pracowniczych oraz odpisami na
Fundusz
Socjalnych i Pracownicze
Plany
Kosztami kwalifikowanymi
premie, nagrody i dodatki
do
o ile
przyznane zgodnie z
przepisami krajowymi,
a zasady i warunki ich przyznawania
przewidziane w regulaminie pracy lub
regulaminie wynagradzania podmiotu. W przypadku podmiotów, które zgodnie
z
przepisami prawa nie
do tworzenia regulaminów - premie,
nagrody i dodatki do
kwalifikowane, o ile
odpowiednio
udokumentowane i
do akt osobowych pracownika,
d)
finansowe, które
do
kosztów
Wynagrodzenia na poszczególnych rodzajach stanowisk przy realizacji zadania
finansowane z dotacji
ustalane przez podmiot z
zasady równego
traktowania podmiotów. Stawki
finansowane z dotacji powinny
na
poziomie rynkowym i
adekwatne do
wykonywanych na danym stanowisku.
Ponadto stawki
(w tym godzinowe)
zapisy ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za
e)
naliczenia
umowy o
umowy zlecenia, umowy
o
lub inne dokumenty,
f) powinny
udokumentowane listami
rachunkami do umów
lub o
lub
innymi dokumentami z potwierdzeniem
bankowy lub podpis

odbiór wynagrodzenia wraz z przelewami do ZUS i US za ostatni
realizacji zadania
dokonanymi do
trwania umowy),
g) w przypadku odpisów na
oraz PPK podmiot powinien
zestawienie odpisów
na poszczególne osoby zatrudnione i finansowane z projektu, dokument
oraz
przelew bankowy na konto
oraz PPK;
2) koszty
czyli koszty
lub gotowych
dla
uczestników zadania;
3) koszty
i
w
realizacji zadania, w tym m.in.:
a) zakup
biurowych na potrzeby realizacji zadania (obejmuje
papiernicze,
i
z
komputerów),
b) zakup paliwa,
c) zakup
i pomocy dydaktycznych
z opisem
do realizacji
zadania,
d) zakup
do przygotowania/podania
dla uczestników
zadania,
e) zakup
higieny i
w tym
ochrony osobistej, wymaganych
przepisami prawa w
z
f) zakup
do
napraw i remontów
wykonania tych prac
powinna
ze stanu technicznego
lub
lub
zadania
umowy),
g) zakup
sportowego i rehabilitacyjnego na potrzeby realizacji zadania,
h) zakup
(bez
zakupu
sportowego i rehabilitacyjnego),
maksymalnie do
10% przyznanej dotacji.
zadania, których
specyfika wymusza
poniesienia
kosztów
10% kwoty przyznanej
dotacji. Przez
przedmioty o niskiej jednostkowej
których
w kwocie
do zaliczenia
wydatków poniesionych na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów w
oddania ich do
w przepisach podatkowych;
4) koszty eksploatacyjne
z lokalem w
do realizacji zadania:
a) koszt wynajmu
lub ich
z
zadania,
b) koszty eksploatacji
(wraz z mediami),
c) inne uzasadnione koszty
z
przeznaczonych na
zadania np.
koszty napraw, konserwacji
z lokalem;
5)
koszty:
a) koszty
telekomunikacyjnych,
b) koszty
pocztowych,
c) koszty
bankowych
realizacji zadania,
d) koszty leasingu operacyjnego (jedynie
raty leasingowej
ze
leasingowanych aktywów),
e) koszty
zleconych wykonawcom
w przypadku gdy Zleceniobiorca nie
samodzielnie
przedmiotem
w
z
zadania, np. monitoring obiektu, koszty napraw, konserwacji
i
f) inne uzasadnione koszty poniesione w
z
zadania uzgodnione
z Organizatorem konkursu;
6) koszty
z
i
realizowanego zadania, które
z wykonywaniem
o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym
i
zadania;

7) koszty
wymogi przygotowania i przeprowadzenia
o udzielenie
zamówienia w sposób
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców;
8) koszty
osobowego, które:
a)
wolontariuszy
zawartymi porozumieniami, ich kartami
pracy lub
wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im
b)
podmiotu
o wykonaniu
powierzonych
c) podmiot przy szacowaniu
osobowego bierze pod
zadania, które
powierzy do realizacji wolontariuszom
swoim
czas realizacji tych
oraz
koszty, jakie
personel;
9) koszty
rzeczowego rozumianego jako
transportu, maszyny,
a
zasób
na rzecz danego
podmiotu przez inny podmiot
(np.
transportowa, hotelowa, poligraficzna,
itp.) planowane do wykorzystania w realizacji zadania publicznego.
rzeczowego
na podstawie porównania z cenami rynkowymi zakupu
towarów lub
oraz korzystania ze wskazanych
lub
przedmiotów.
3. Wydatki niekwalifikowane to:
1) koszty
z zadaniem oraz koszty pokryte przez inne podmioty
to samo zadanie (zakaz tzw. podwójnego finansowania wydatku tj. zrefundowanie
lub
danego wydatku
raz);
2) fundusze rezerwowe
na rzecz strat i
odsetki od
odsetki i kary;
3) produkcja
i publikacji dla celów komercyjnych;
4) zakup
5) koszty zakupu
w rozumieniu przepisów ustawy o
o
w
przepisów podatkowych
której
odpisów amortyzacyjnych;
6) podatek VAT
podmiot
nie jest w stanie
podatku VAT);
7)
na
Fundusz Rehabilitacji Osób
8) koszty
z
leasingu,
raty leasingowej
ze
leasingowanych aktywów, w tym w
odsetki od
refinansowania wydatków,
ubezpieczeniowe,
wydatki;
9) koszty
transportu
10% kwoty przyznanej dotacji i/lub
24 000,00
rocznie,
zadania, których specyfika wymusza
poniesienia
kosztów
10% kwoty przyznanej dotacji;
10) koszty
personelu, który jest oddelegowany do pracy przy realizacji zadania;
11) wydatki
z zadaniem, poniesione przez podmiot przed i po
w umowie terminie poniesienia wydatków;
12) koszty poniesione w
z uzgodnionymi w umowie
w ramach
zleconego zadania w kwocie
zakres rzeczowo-finansowy,
w umowie.
4. Pod
rozchód
wieloletnich

kosztu faktycznie poniesionego w okresie, którego dotyczy umowa
wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym w danym okresie, tj. jako
z kasy lub rachunku bankowego,
faktyczny
od podmiotu.
jest,
dla uznania kosztu musi
koszt i wydatek w danym roku realizacji zadania. W przypadku umów
jest uznanie wydatku na podstawie dokumentu wystawionego

w kolejnym roku, a
(UWAGA: wydatek pomniejsza

kosztów za poprzedni rok, z
ust. 2 pkt 4
w roku, w którym
faktycznie poniesiony).

5. Dowodem poniesienia kosztu jest
faktura VAT lub inny dokument
o
dowodowej wraz z dowodami
Dowodem
w przypadku
gotówkowej jest dokument
z
np.
gotówka” lub inny dokument
rozchód z kasy
podmiotu. Dowodem
w przypadku
bezgotówkowej jest odpowiedni
dokument bankowy
rachunku. Za
poniesienia wydatku
przyjmuje
dla wydatków dokonanych przelewem lub
rachunku, natomiast dla wydatków dokonanych
faktycznie dokonanej
6. W opisie umieszczonym na dowodach
powinny
elementy:
1)
podmiotu;
2) opis merytoryczny dokonanej operacji z podpisem osoby
zadanie;
3) podpisy osób
dokument pod
a) merytorycznym,
b) formalno-rachunkowym,
c)
wydatek do realizacji
i kierownika podmiotu lub
osoby
za finanse);
Dowody
wydatki pokrywane z dotacji powinny
(zgodnie z
„Sfinansowano ze
…………….
Umowa nr ………………………………
z dnia …………………………………..
Pozycja kosztorysu …………………….
Kwota …………………………………..
Data ……………. Podpis ………………”
7. Podmiot w ofercie powinien
kosztorys zadania ze wskazaniem
pozycji kosztów jednostkowych (kalkulacji kosztów), co jest
do oceny
kosztów na etapie oceny oferty.
8. Podmiot
dokonuje
i koszty administracyjne.

kosztów na kategorie: koszty realizacji

9. W przypadku otrzymania dotacji w
, o
podmiot
oferta jest
bez
zmniejszenia
niefinansowego (osobowy i rzeczowy),
finansowego,
od odbiorców zadania. W przypadku, gdy do oferty
komisji,
podmiot celem aktualizacji musi
zaktualizowany harmonogram oraz poprawiony
kosztorys (bez
wprowadzenia nowych kosztów). Aktualizacji dokonuje
w systemie elektronicznym Witkac.pl.
10. W przypadku otrzymania dotacji w
mniejszej od wnioskowanej,
podmiot powinien
procentowy
deklarowanego
w ofercie w stosunku do otrzymanej dotacji. W uzasadnionym przypadku
zmniejszenie procentowego
odpowiedniego
wobec podanego w ofercie,
jednak musi to
uzasadnione
zadania, a przed podpisaniem umowy podmiot
jest
pisemne
przyczyny tych zmian i
Organizatora konkursu. Aktualizacji dokonuje
w systemie elektronicznym Witkac.pl.

11. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej,
podmiot
jest do
czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania
oraz do
zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu projektu, który
do zawarcia umowy. Aktualizacji dokonuje
w systemie elektronicznym
Witkac.pl.
12. Po wybraniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywane w trakcie realizacji zadania
poszczególnymi pozycjami kosztów
w kalkulacji
przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
z jednej
pozycji do drugiej),
uzyskania pisemnej zgody Organizatora konkursu w formie
aneksu do umowy, z
1)
suma wydatków finansowanych z dotacji w danej pozycji kosztów (nie dotyczy
kosztów
wykazana w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest
równa kwocie tej pozycji
w umowie, to uznaje
za
z
nie
jej
o
10%;
2) w pozycjach kosztów
z realizacji
zadania
10% danej pozycji, powinny
uzasadnione pisemnie oraz
zaakceptowane przez Organizatora konkursu bez
aneksowania umowy;
3)
jest, w przypadkach uzasadnionych
zadania, dodanie nowej pozycji
kosztów ponoszonych z dotacji, po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora konkursu
w formie aneksu do umowy.
13. Przy korzystaniu ze
z
do stosowania przepisów ustawy - Prawo

miasta
podmiot
publicznych.

jest

14. Podmiot
jednorazowego zakupu
lub towaru o
60 000,00
brutto
jest do przeprowadzenia rozeznania rynku. Rozeznanie
rynku
za
warunki
i równego traktowania
wykonawców pod warunkiem wykonania
1)
zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na
rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia
2) zamieszczenie na swojej stronie internetowej, o ile posiada
oraz w swojej
siedzibie
zapytania ofertowego;
3) zapytanie ofertowe powinno
w
opis przedmiotu zamówienia,
kryteria oceny oferty oraz termin
ofert, przy czym termin na
oferty
powinien
nie mniej
7 dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego w przypadku,
gdy pomimo
zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców podmiot otrzyma tylko
uznaje
rozeznanie za
4) wyboru najkorzystniejszej
ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny;
5) wybór oferty jest dokumentowany
do którego
zebrane oferty,
jest dokumentem
wyboru wykonawcy zgodnie
z
i powinien
co najmniej:
a)
do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców podmiot
zapytanie ofertowe lub
o tym,
na rynku nie istnieje trzech potencjalnych
wykonawców wraz z uzasadnieniem
na obiektywne
ten fakt,
b)
o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez podmiot,
c) wykaz ofert, które
do podmiotu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze
wskazaniem daty
oferty oraz z podaniem tych danych z ofert, które
na kryteria oceny ofert,
d) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,

e)
i podpis podmiotu lub osoby przez niego
do
podejmowania
w jego imieniu;
6) dla udokumentowania zawarcia umowy z
konieczna jest forma pisemna, dla
z udzieleniem zamówienia dopuszczalna jest forma
elektroniczna i faks.
1
2

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29
1994 r. o
zgodnie z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22d ust. 1 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z
zm.)
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1.

karnej

z art. 233 Kodeksu karnego

[ ] korzystam w
z praw publicznych oraz mam
prawnych
[ ] nie
karana za
z
skarbowe

do
publicznego lub

2.
[ ] w przypadku
poradnictwa obywatelskiego,
do
zapewnienia
w
ze
poradnictwa
obywatelskiego i jego dokumentowaniem, do zapewnienia profesjonalnego
i rzetelnego
poradnictwa obywatelskiego oraz do
przestrzegania zasad etyki przy
poradnictwa
obywatelskiego, w
w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów
[ ] w przypadku
pomocy prawnej,
do
zapewnienia
w
z udzielaniem
pomocy prawnej i jej
dokumentowaniem oraz do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania
pomocy prawnej, w
w sytuacji, gdy zachodzi konflikt
interesów.

.....................................................
data)

*

w kwadracie

…...................................................
(czytelny podpis)

znak „x”
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Informacja o sposobie
zasad zapewniania
osobom
o szczególnych potrzebach lub
z ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
osobom ze szczególnymi potrzebami oraz
sposobie realizacji kampanii
bez plastiku”
W trakcie realizacji zadania publicznego, opisanego w ofercie pt. ……………………………,
podejmowane
numer
lista/ opis podejmowanych
Lp.
Obszar
z harmonogramu
w ofercie
1.
architektoniczna
2.
cyfrowa
komunikacyjno3.
informacyjna
4.
5.

odbiorców)
Realizacja kampanii
bez plastiku”

[W

sposób
zasady równych szans i zasady
rozwoju przy realizacji planowanego zadania publicznego. Opis ma
charakter pomocniczy dla stworzenia informacji o
podejmowanych w celu
zapewnienia
osobom o szczególnych potrzebach w zakresie
architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej i
rozumianych jako
dla
grup odbiorców, w
wykluczeniem
oraz realizacji zasad kampanii
bez plastiku”.
Ma
podmioty
oferty w tworzeniu bardziej
i
otwartych i przyjaznych dla
i mieszkanek
bez
na ich wiek,
pochodzenie etniczne lub narodowe,
wyznanie czy
oraz z
o
naturalne dla
informacji o
i
korzystania osób/grup osób
o szczególnych potrzebach z powierzonych do realizacji/dofinansowywanych przez
zadaniach zleconych.]
…………………………………………..
Podpis(-y) osoby(-ób)
do

woli
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PYTANIA POMOCNICZE
DO INFORMACJI O
PODEJMOWANYCH W CELU
ZAPEWNIENIA
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
lista
ma
organizacje
i
otwartych i przyjaznych dla
na ich wiek,
lub narodowe, wyznanie czy
oraz z

w tworzeniu bardziej
i mieszkanek
bez
pochodzenie etniczne
o
naturalne dla

rozumiana jest zgodnie z
z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
osobom ze szczególnymi potrzebami. Obejmuje takie obszary, jak
oraz - dodatkowo, zgodnie z
politykami
miejskimi jako
dla
grup odbiorców,
w
wykluczeniem
Pierwszy krok to przyjrzenie
potrzebom i
dla której
Osoby
do niej
poziomem
wiekiem,
pochodzeniem,
migracyjnym i innymi cechami
lub sytuacji
i ekonomicznej.
i wydarzenia, warto
sobie pytanie, czy one faktycznie
czy
osoba, do której
kierowane, czuje
zaproszona i mile widziana. W tym celu nie
wystarczy
„zapraszamy wszystkich” lub
otwarci na
czy na Waszych wydarzeniach
osoby z
imigranci
i imigrantki, rodzice z
tutaj problem,
zmiany, które
z Waszej oferty
osobie.
lista rekomenduje, w jakich obszarach warto
zmiany i udogodnienia. Nie
wyczerpuje jednak wszystkich
Nie
obszar
i
z
listy dotyczy Waszego projektu. Na niektóre obszary nie macie
(np. gdy
lokal z zasobów miejskich z barierami architektonicznymi). Wówczas
rekomendujemy, aby
o poziomie
i jego
brakach
w
promocyjnych (np. „W budynku nie jest
winda”, „Na pobliskim
parkingu
miejsca dla osób z
Taka informacja jest
aby niektóre braki w
alternatywnymi: wsparciem przeszkolonego wolontariusza/szki
organizacji lub wsparciem technicznym (np.
online wydarzenia,
odbywa
ono w miejscu z barierami).
jest bezkosztowa i
od Waszej dobrej woli
i wiedzy (np.
graficzne, sprawdzenie poziomu
miejsca
wydarzenia, zapewnienie
osób
czy przekazanie
wolontariuszy
osób z
koszty, jak np. zapewnienie
lub migowych,
spójne
z
projektu,
wpisane do kosztorysu oferty.

Informacje, które
listy,
w
Nr 2 do
Nr 1 do niniejszego
Za opis realizacji zasad
i
rozwoju komisja konkursowa przyzna od 0 do 5 punktów w czasie oceny
merytorycznej.
LP.
1

2

3

OBSZAR

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

PRZYGOTOWANIE WYDARZENIA
Czy
zbadane potrzeby i
osób, do
których adresowane jest
Czy
macie
potencjalnych uczestników
i uczestniczek, w
ich pochodzenia,
kompetencji
poziomu
sytuacji
czy ekonomicznej? (DS*)
Czy
projekt
pod
osoby
o szczególnych potrzebach
np. ze
stanu zdrowia, sytuacji
pochodzenia, kompetencji
wyznania,
*
(DS )
Czy termin wydarzenia nie koliduje ze
religijnymi
(DS*)
ARCHITEKTONICZNA
pytania
czy budynek lub
w której organizujesz

z nich
ze strony wolontariuszy/ek organizacji,
o czym piszemy w
w czasie wydarzenia.
4
Czy
jazdy komunikacji publicznej w
miejsca wydarzenia pozwala na powrót po jego
(DS)
5
Czy przystanki komunikacji miejskiej
maksymalnie 150 m od miejsca wydarzenia? (DA*)
6
Czy sygnalizacje
przy pobliskich
ulicznych
w system
lub
(DKI*)
7
Czy do miejsca wydarzenia prowadzi utwardzona
droga lub chodnik? (DA)
8
Czy ta droga jest
(DA)
9
Czy w
budynku znajduje
parking
z miejscami przeznaczonymi dla osób
z
(DA)
10 Czy do budynku prowadzi pochylnia lub
np. dla wózków? (DA)
11 Czy do budynku
z psem
(DA)
12 Czy na budynku
dla osób
z
tablice informacyjne? (DKI)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

Czy budynek posiada
(DA)
Czy
windy nie jest mniejsza
120 cm
temu
w niej wózek)? (DA)
Czy winda posiada
przyciski, oznaczenia
w
Braille’a i/lub informacje
(DKI)
Czy w budynku toalety dostosowane dla osoby
z
(DA)
Czy toalety i sale w budynku
oznaczone
(np. kolorami o wysokim
(DKI)
Czy
poziomów: schody, pochylnie
w budynku
oznaczone (np.
w kontrastowym kolorze)? (DA)
Czy w budynku
pomieszczenia
wyciszeniu (np. dla osób
lub
w spektrum autyzmu)? (DS)
Czy w budynku
miejsca do karmienia
dzieci? (DS)
Czy w budynku
oddzielne
pomieszczenia do przewijania osób
np. dzieci? (DS)
Czy
jest
do poruszania
osób o szczególnych
potrzebach (np. wózkiem, o kulach itd.)? (DA)
Czy plan ewakuacyjny budynku
jest dla
osób o szczególnych potrzebach? (DA)
Czy miejsce wydarzenia jest neutralne religijnie (nie
zawiera symboli religijnych)? (DS)
Czy w przypadku ograniczonej
architektonicznej miejsca wydarzenia zapewniacie
alternatywne sposoby uczestniczenia w nim
np.
online? (DA)
REKRUTACJA I PROMOCJA
KOMUNIKACYJNOINFORMACYJNA I CYFROWA)
Czy strona internetowa organizacji jest dostosowana
do potrzeb osób z
(zgodnie
z wytycznymi WCAG 2.1, np. opcja zastosowania
kontrastu,
tekstu,
tekstu
z
mobilnymi)? (DC*)
Czy
promocyjne i
o projekcie/wydarzeniu, w tym formularze
dla osób o szczególnych
potrzebach (np.
kontrasty kolorystyczne,
brak kursywy, format
do
odczytania przez aplikacje
- nie

28

29
30

31

32

33

34

35

36

37
38

w postaci obrazu)? (DKI, DC)
Czy
promocyjne i
o
projekcie/wydarzeniu napisane
do czytania”, tj.
z prostych
i
pozbawionego
(DKI)
Czy w
promocyjnych i informacyjnych
na
(np.
form)? (DS)
formularz
czy
osoby
w nim szczególne
potrzeby, np. w poruszaniu
lub
(DS)
Czy
promocyjne i
o projekcie/wydarzeniu
dla osób
w innych
polski? (DS)
W CZASIE SPOTKANIA, W TYM ZAPEWNIENIE
ALTERNATYWNYCH
W POSTACI WSPARCIA DRUGIEJ
OSOBY
Czy
obecny na wydarzeniu posiada
z zakresu
lub asysty dla
osoby
o szczególnych potrzebach
(z
osób nie
po
polsku itd.)? (DS)
Czy
obecny na wydarzeniu posiada
z zakresu
i odnosi
z szacunkiem do wszystkich osób,
od
ich
poziomu
wyznania itd.?
(DS)
Czy w czasie wydarzenia istnieje
potrzeby pomocy lub
(np.
wolontariusze lub personel do
pomocy, interwencji, dostarczenia informacji)? (DS)
planowany jest catering, czy brane pod
diety, nietolerancje
aspekty
etyczne lub tradycje kulturowe i religijne? (DS)
PRZEBIEG WYDARZENIA
Czy wydarzenie jest
na polski lub inny
potrzeby)
migowy lub jest
realizowane przy wsparciu alternatywnych metod
komunikacji (np.
migowego,
aplikacja do
migowego
i mówionego)? (DKI)
Czy wydarzeniu towarzyszy audiodeskrypcja
opis prezentowanych
i sytuacji,
w formie nagrania lub transmisji na
(DKI)
Czy w trakcie wydarzenia istnieje

39
40
41

42
43

korzystania z
indukcyjnej
z aparatów
(DKI)
Czy wydarzenie jest
w innych
polski? (DS)
Czy
lub prezentacje w czasie wydarzenia
nie
stereotypów lub
grup
(DS)
Czy
osób
zadbano o
np. wieku,
czy
(DS)
ROZWÓJ
planowany jest catering, czy
mu
wielorazowe naczynia,
lub ich wersje
biodegradowalne?
Czy projekt przestrzega zasad kampanii
#gdanskbezplastiku?
skrótów (*):

DS DA DKI DC -

architektoniczna
komunikacyjno-informacyjna
cyfrowa
informacji znajdziecie
w poradniku przygotowanym przez
FADO na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Jak
o zapewnianiu
z up. PREZYDENT MIASTA
PREZYDENTA
MIASTA
Monika Chabior

Nr 2
do Z
Nr 1617/21
Prezydenta Miasta
z dnia 13
2021 r.

NUMER OFERTY:
OFERENT:
PROJEKTU:

NUMER ZADANIA:

I ETAP: OCENA FORMALNA OFERTY
1 (tak)/0 (nie)/
(nie dotyczy)

A
1.
2.
3.
a)
b)
4.
a)

b)

c)
d)
e)
f)
5.
1.
2.

Oferta
zgodnie z zakresem zadania i w terminie
w
warunkach otwartego konkursu ofert w systemie
elektronicznym Witkac.pl
„Potwierdzenie
oferty”
w formie papierowej
w terminie i miejscu
w
warunkach
konkursu ofert
„Potwierdzenie
oferty”:
jest
i podpisane przez
osób
do
woli w sprawach
w imieniu Oferenta lub ustanowionego
zgodnie z zapisami
z dokumentu
zawiera
Oferta posiada
wymienione w
kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru
innego
rejestru lub ewidencji wnioskodawcy (o ile nie jest on
w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru
w tym klauzula „za
z
na kopii
dokumentów)
dokument
do
w imieniu
oferenta
- w przypadku wyboru innego sposobu
reprezentacji Oferenta
z KRS lub innego,
rejestru lub ewidencji (w tym klauzula „za
z
na kopi dokumentów)
potwierdzenie uiszczenia
skarbowej - w przypadku udzielenia
(nie dotyczy Organizacji OPP)
dokumenty wymagane w
V
Nr 1 do
informacja o sposobie
zasad zapewniania
osobom o szczególnych potrzebach (…) oraz sposobie realizacji
kampanii
bez plastiku” - (zgodnie z wzorem,
Nr 3 do
Nr 1 do
dodatkowe dokumenty wymagane w
V
nr 1 do
Oferta
Oferta
oceny
Oferta

przez podmiot uprawniony
WYMOGI FORMALNE i
ODRZUCONA ze

zakwalifikowana do II etapu

formalnych

3.

Oferta podlega
……………………….…..……………
podpis pracownika

Ad.

oceny formalnej oferty

braków formalnych

odpowiednie

2

„Potwierdzenia
oferty”
podpisów pod „Potwierdzeniem
oferty”, w przypadku, gdy nie
ona
i podpisana
przez
osoby
do
woli
3.a)
w sprawach
w imieniu Oferenta lub ustanowionego
zgodnie z zapisami
z dokumentu
3.b)

umieszczonych na
oferty

aktualnego dokumentu
status prawny
Oferenta i umocowanie osób go
- o ile nie jest on
4.a)
w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego
Rejestru
dokumentu
do
w imieniu Oferenta (w tym klauzula „za
z
na
4.b) kopii dokumentów) w przypadku wyboru innego sposobu
reprezentacji podmiotu
z Krajowego Rejestru
lub innego
rejestru
potwierdzenia uiszczenia
skarbowej 4.c)
w przypadku udzielenia
kopii umowy
Oferentami, którzy
4.d)
zakres ich
na
zadania publicznego
informacja o sposobie
zasad zapewniania
4.e)
osobom o szczególnych potrzebach (…)
dokumentów wymaganych w
V
nr 1 do
4.f)

………..………………………..
data dokonania
-

Oferta
Oferta nie

i zakwalifikowana do II etapu oceny*
i podlega odrzuceniu ze
formalnych*

*

……………….…..……………
podpis pracownika
oceny formalnej oferty

II ETAP – ocena merytoryczna
warunkami

oferty ze
otwartego
konkursu ofert
oferty z politykami miejskimi oraz celami wskazanymi
w
warunkach otwartego konkursu ofert
OCENA KOMISJI KONKURSOWEJ
KRYTERIA OCENY
skala
I.
realizacji zadania (22 pkt)
Precyzyjnie
zadanie (miejsce realizacji, grupa
docelowa, sposób
problemów,
1.
0-6
z innymi
podejmowanymi
przez
Sposób opisu
planu i harmonogramu
2.
0-4
z zestawieniem kosztów realizacji zadania)
Informacja o udzielaniu
pomocy prawnej lub
poradnictwa obywatelskiego,
poza punktem albo za
3.
0-2
porozumiewania
na
osobom ze
które nie
w punkcie
Informacja o
udzielenia pomocy prawnej lub
poradnictwa obywatelskiego
4.
0-2
osobom
trwale lub okresowo
w komunikowaniu
5.
mediatora
0-2
opis zachowania w sytuacji
6.
0-2
epidemicznego
Informacja o sposobie
zasad zapewniania
7.
osobom o szczególnych potrzebach (…) oraz
0-5
sposobie realizacji kampanii
bez plastiku”
II. Opis
rezultatów realizacji zadania (12 pkt)
Precyzyjne i adekwatne
rezultatów realizacji
zadania publicznego, planowanego poziomu ich
1.
0-7
wraz ze
i sposobem ich
monitorowania
2.
rezultatów z opisem planowanych
0-3
rezultatów (czy przewidziano wykorzystanie
3. rezultatów
w trakcie realizacji oferty w
0-2
dalszych
organizacji)
III. Kalkulacja kosztów i
(10 pkt)
1.
rachunkowa kosztorysu
0-2
kosztów realizacji zadania, w stosunku do
2.
0-6
zakresu
rodzaju i liczby odbiorców
Godzinowe
wolontariuszy w
zadania:
3. 0 - do 50 godzin
0-2
1 - pow. 50 godzin
2 - pow. 100 godzin
IV. Kwalifikacje i
osób
zadanie (7 pkt)

tak/nie
tak/nie
punkty

1.
2.
V.
1.
2.
3.
VI.
1.
2.

Kwalifikacje i
oferent

osób, przy udziale których
0-5
zadanie publiczne
przedstawionych zasobów kadrowych do
0-2
realizacji zadania
realizacji zadania (6 pkt)
z innymi podmiotami (Oferent
z innymi organizacjami, instytucjami,
0-2
lokalnym, ew.
adresatów w
projektu)
Organizacji w realizacji podobnych
0-2
projektów (innych
NPP lub NPO)
w przygotowaniu dokumentacji ofertowej
0-2
Dotychczasowa
z Oferentem w zakresie realizacji zlecanych
(0 pkt)
-3 - 0
rozliczania dotacji
-3 - 0
suma max 57 pkt
Uwagi
oceny merytorycznej

…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…………
ZA DOFINANSOWANIEM
PRZECIW

Komisji Konkursowej
….………………………….…………… OSÓB
………………………..………………… OSÓB
………….………………..……………... OSÓB

Ocena Komisji Konkursowej (suma punktów)
Rekomendowana

/57

dofinansowania

.......................................................................
data i podpis
Komisji Konkursowej

z up. PREZYDENT MIASTA
PREZYDENTA
MIASTA
Monika Chabior

