
 
 

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 

 
NR OKO.1.RPO 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza otwarty konkurs ofert 

w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej 

 
 
Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem 
dotacji na jego sfinansowanie. 

 
 
1. Nazwa zadania: „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla    

30 uczestników projektu „Aktywna integracja w Szczecinie”. 
2. Rodzaj zadania: 

1) Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników w skład 
której wchodzą następujące formy wsparcia: 

a) warsztaty z zakresu kompetencji niezbędnych w środowisku zawodowym 
(warsztaty grupowe), 

b) doradca zawodowy (konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe), 
c) wsparcie coacha (konsultacje indywidualne), 
d) opieka Animatora Pracy (konsultacje indywidualne). 

zwane dalej „Zadaniem”. 
2) Zadanie realizowane będzie w jednej edycji dla 30 osób uczestniczących w 

projekcie konkursowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie pn. 
"Aktywna integracja w Szczecinie". Są to osoby zagrożone ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne. 

3) Zadanie zostanie zrealizowane w granicach administracyjnych miasta Szczecina. 
4) Oferent zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia działań 

aktywizacyjnych w ramach zadania, zgodnych z poniższym programem: 
 
I. Warsztaty z zakresu kompetencji niezbędnych w środowisku zawodowym - 

pozwalające uczestnikom na zdobycie kompetencji do prawidłowego funkcjonowania w 
środowisku zawodowym, w tym obejmujące w szczególności następujące zagadnienia: 

a) motywacyjno – integracyjne: trening interpersonalny, asertywność, 
wzmocnienie samooceny, radzenie sobie ze stresem, pełnienie ról społecznych, 
w tym w środowisku zawodowym, kształcenie odpowiedzialnej postawy 
życiowej, kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w 
środowisku zawodowym.  

b) umiejętności niezbędne w środowisku zawodowym: nabycie umiejętności 
wyznaczania sobie celów życiowych i zawodowych, współczesne problemy w 
środowisku zawodowym, umiejętność rozwiązywania konfliktów, 
autoprezentacja. 



W warsztacie weźmie udział 30 uczestników w 3 grupach. Warsztat składa się z 5 
godzin zegarowych x 3 dni = 15 godzin zegarowych (w tym min. 2 przerwy x 15 min. 
każda). 

 
II. Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe charakteryzujące osobę i ustalające 

ścieżkę rozwoju zawodowego, w tym w obejmujące w szczególności: 
a) Indywidualne poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym (działania 

motywujące do podjęcia zatrudnienia, monitorowanie postępów uczestników w 
zakresie reintegracji zawodowej przez cały okres ich udziału w zadaniu).  
3 godziny zegarowe x 30 uczestników = 90 godzin zegarowych. 

b) Warsztaty z doradcą zawodowym (umiejętność autoprezentacji podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, 
samodzielne i skuteczne poszukiwanie zatrudnienia, umiejętność 
samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych).  

W warsztacie weźmie udział 30 uczestników w 3 grupach. Warsztat składa się z 5 
godzin zegarowych x 3 dni = 15 godzin zegarowych (w tym min. 2 przerwy x 15 min. 
każda). 

 
III. Wsparcie coacha mające na celu reintegrację zawodową i społeczną uczestników 

projektu. W ramach indywidualnych spotkań coach motywuje, aktywizuje i wspiera osoby, 
a tym samym ułatwia im odzyskanie lub nabycie umiejętności funkcjonowania na 
otwartym rynku pracy. Coach wzmacniając silne strony podopiecznego ma uzupełnić i 
zniwelować jego niedostatki.  
3 godziny zegarowe x 30 uczestników = 90 godzin zegarowych. 

 
IV. Opieka Animatora Pracy podczas całego okresu realizacji zadania, obejmująca  

w szczególności takie elementy jak: 
a) Organizacja indywidualnych konsultacji/warsztatów/szkoleń w ramach 

zadania. 
b) Opieka merytoryczna nad uczestnikami projektu w trakcie trwania zadania, 
c) Motywowanie uczestników do aktywnego udziału w indywidualnych 

konsultacjach/warsztatach w trakcie trwania zadania. 
d) Ocena stopnia nabycia kwalifikacji/kompetencji społecznych i zawodowych 

oraz zadowolenia z udzielonego wsparcia. 
e) Współpraca z pracownikiem socjalnym MOPR odpowiedzialnym za 

realizację indywidualnej ścieżki reintegracji (raportowanie absencji na 
indywidualnych konsultacjach/warsztatach ). 

f) Gromadzenie i udostępnianie uczestnikom informacji nt. możliwości 
kształcenia i szkolenia zawodowego, zatrudnienia i rynku pracy, wsparcia 
instytucji rynku pracy i pomocy społecznej. 

g) Pomoc uczestnikom w zakresie poszukiwania przez nich zatrudnienia po 
ukończeniu szkoleń (motywowanie, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy 
kwalifikacyjnej, wspólne poszukiwanie ofert pracy i ew. wsparcia 
instytucjonalnego, etc.). 

Ww. wsparcie będzie świadczone w wymiarze 6 godzin dla każdego uczestnika. 6 
godzin zegarowych x 30 uczestników = 180 godzin zegarowych. 

 
 
 
 



V. Pozostałe warunki realizacji zadania: 
1) Oferent jest odpowiedzialny za jakość wykonania zadania zgodnie  

z przedstawionym powyżej programem - są to minimalne wymagania mogące 
podlegać modyfikacji polegającej na rozszerzeniu programu. 

2) Warsztaty i zajęcia indywidualne zostaną przeprowadzone przez osoby wskazane 
przez Oferenta, posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (trener, 
doradca zawodowy, animator pracy, coach- każda z ww. osób powinna posiadać 
co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym). Wskazane do realizacji zadania osoby 
muszą posiadać doświadczenie w realizacji usług odpowiednio: animatora, 
pośrednika pracy.  W razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych Wykonawca 
zapewni zastępstwo wyłącznie przez kompetentne osoby, posiadające co najmniej 
takie same kwalifikacje i uprawnienia, na swój koszt i ryzyko.  

3) Oferent zapewni sale/pomieszczenia na przeprowadzenie wszystkich warsztatów 
oraz indywidualnych konsultacji z dostępem do sanitariatów i innych mediów. 

4) Każdy z uczestników ma otrzymać w dniu rozpoczęcia warsztatów na własność 
materiały dydaktyczne takie jak: notatnik, długopis. 

5) Oferent zapewni podczas każdego dnia warsztatów grupowych: 
- przerwę kawową obejmującą kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier cytrynę, drobne 
słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub ciastka lub owoce, 
- jeden ciepły posiłek (drugie danie wraz z napojem). 
- zgłoszenie wszystkich uczestników do ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW), 
6) Oferent jest zobowiązany na każdym etapie realizacji do odpowiedniego 

dokumentowania realizacji zadania i sukcesywnego przekazywania 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii ww. dokumentów do Zlecającego 
(w momencie składania sprawozdań cząstkowych i końcowego z realizacji 
zadania): 

- dzienniki warsztatów/ karta porady zawodowej 
- listy obecności, 
- program warsztatów, 
- listy potwierdzające skorzystanie z wyżywienia, 
- listy potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych, 
 - ewidencja wydanych zaświadczeń, 
- zaświadczenia o udzielonym wsparciu 
- dokumentacja fotograficzna usługi, w tym wykonanie zdjęć: materiałów 
dydaktycznych, sali dydaktycznych, rozpoczęcia i zakończenia realizacji 
usługi,  realizacji najważniejszych punktów harmonogramu, miejsc, w których 
zamieszczono plakaty promujące projekt, 
- ankieta ex ante badająca poziom kompetencji zawodowych na wejściu, 
- ankieta ex post badająca poziom kompetencji zawodowych na wyjściu, 
- ankieta ewaluacyjna badająca poziom satysfakcji z udzielonego wsparcia. 

7) Oferent w ramach realizacji  zadania jest odpowiedzialny za osiągnięcie 
następujących wskaźników rezultatu, zgodnych z definicjami dla celu 
tematycznego nr 9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i 
wszelką dyskryminacją, wskazanymi w załączniku nr 2 Wspólna lista wskaźników 
kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (do pobrania ze strony 
internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl), tj.: 



a) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym = 50% (min. 15 osób).  

b) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po opuszczeniu programu = 50% (min. 15 osób). 

c) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) = 50% 
(min. 15 osób). 

8) Oferent dokona wizualizacji pomieszczeń w których będą prowadzone 
warsztaty/indywidualne konsultacje oraz wszelkiej dokumentacji związanej z 
realizacją zadania (materiały dydaktyczne, prezentacje, certyfikaty, etc.) zgodnie z 
aktualnym Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów i polityki 
spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (do pobrania ze 
strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl). Przez wizualizację pomieszczeń 
rozumie się umieszczenie podczas warsztatów/konsultacji/szkoleń w widocznym 
miejscu plakatu informującego o realizowanym projekcie w minimalnym formacie 
A3, który zostanie przekazany Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji zadania. 

9) Oferent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich 
zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie zadania, w tym o 
wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, 
likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie 
bieżącej działalności, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności 
ogłoszeniu upadłości. 

10) Oferent  jest zobowiązany do informowania  o sytuacjach mogących mieć wpływ 
na realizację przez uczestników programu zadania, w tym m.in. o absencji 
uczestnika, przyjściu na zajęcia pod wpływem alkoholu, itp. 

 
3. Cele zadania: celem zadania jest przeprowadzenie działań aktywizacyjnych osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z osiągnięciem wskaźnika 
zatrudnieniowego. 

 
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych n realizację zadania: 

1)  Wysokość planowanych środków na realizację zadania wynosi maksymalnie 72 000 zł 
brutto (słownie : siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). 

1) Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać rozliczone do dnia 30.03.2020r. 
2) W przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana, Oferent dokonuje 

stosownie do przyznanej kwoty, aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów 
realizacji zadania publicznego, harmonogramu oraz (lub) opisu poszczególnych 
działań albo wycofuje swoją ofertę.  

3) Szczegółowe warunki realizacji zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy 
Gminą Miasto Szczecin – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a podmiotem 
uprawnionym.  

 
 

5. Zasady przyznawania dotacji: 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z: 

1) Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
2) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 
3) Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 

2018r. w sprawie mieszkań chronionych. 



4) Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonanych 
zadań. 

5) Uchwałą nr XII/442/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 
Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

6) Uchwałą Nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta na 2020 r. 

oraz następującymi zasadami: 
a) warunkiem udziału w konkursie i ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania 

publicznego jest złożenie w terminie określonym w pkt 9 niniejszego ogłoszenia, 
kompletnej i prawidłowo wypełnionej oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z 
wykonanych zadań na obowiązującym formularzu (stanowiącym Załącznik nr 1 do 
ogłoszenia) wraz z kompletem wymaganych załączników wskazanych w ofercie i 
niniejszym ogłoszeniu. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać 
prawidłowo wypełnione, zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych 
polach. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie dotyczy podmiotu lub projektu 
należy wpisać np. „nie dotyczy”, 

b) Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przyzna 
dofinansowanie na realizację zadań publicznych jednemu lub dwóm Oferentom, 
których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze, 

c) proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej Oferenta,  
d) Oferent zobowiązany jest do dysponowania przez cały okres realizacji zadania 

osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, 
e) w rubryce „Informacje o wcześniejszej działalności oferenta …..” należy podać 

informacje o wcześniejszej działalności Oferenta w tym zakresie, którego dotyczy 
zadanie publiczne oraz zrealizowanych zadaniach publicznych w ostatnich 3 latach, 

f) w rubryce „Zasoby kadrowe …” należy podać informacje o planowanej kadrze do 
realizacji zadania wg przykładu: Jan Kowalski – absolwent Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, dr prawa, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji US, 
absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, 

g) złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą 
występuje Oferent. W przypadku przyznania mniejszej kwoty, niż wnioskowana, 
podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji kosztorysu i/lub 
harmonogramu oraz/lub opisu poszczególnych działań, 

h) składane oferty stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i w związku z powyższym mogą 
podlegać udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie, 

i) Oferent wnioskując o przyznanie dotacji w przedmiotowym konkursie nie może 
ubiegać się o przyznanie i korzystać ze środków finansowych z innych źródeł 
gminnych (Gminy Miasto Szczecin) na to samo działanie w ramach realizowanego 
zadania publicznego.  
 

6. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 
03.02.2020r.) do dnia 20.03.2020 r. 
 



7. Warunki realizacji zadania: 
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione tj.: 

a) organizacje pozarządowe, 
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego, 

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
d) spółdzielnie socjalne, 
e) spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, 

f) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą 
Miasto Szczecin – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a podmiotem 
uprawnionym,  

g) w rozliczeniu z wykorzystania dotacji uznawane będą rachunki, faktury i inne 
zestawienia kosztów obciążających Oferenta (w związku z realizacją zadania objętego 
przedmiotem umowy), wystawione z datą nie wcześniejszą niż dzień zawarcia umowy 
pomiędzy Gminą Miasto Szczecin- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w 
Szczecinie a Oferentem. 

 
8. Koszty, które w szczególności będą mogły zostać sfinansowane  w ramach otrzymanej 

dotacji: 
a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób prowadzących poszczególne formy 

wsparcia, 
b) koszt ubezpieczenia NNW uczestników, 
c) koszty przerw kawowych, ciepłych posiłków, 
d) koszt materiałów niezbędnych do realizacji zadania  
e) koszty związane z obsługą finansowo  – księgową zadania (maksymalnie 5 % wartości 

dotacji ) 
Wszelkie zmiany związane z dokonywaniem przesunięć pomiędzy poszczególnymi 
pozycjami kosztów określonymi w zawartej z Oferentem umowie będą wymagały zgody 
Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności, za wyjątkiem sytuacji gdy nastąpi zwiększenie/zmniejszenie danego kosztu 
ujętego w kosztorysie o nie więcej niż 10%. 
 

9. Termin i miejsce składania ofert: 
Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin (pok. 301) w 
terminie do dnia 28. 01.2020 roku. 
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferenci uczestniczący w 
postępowaniu konkursowym zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby 
upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego 
poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.           
W przypadku braku adresu mailowego, Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.  
 
 



Do oferty należy dołączyć: 
a) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (Załącznik nr 2 do ogłoszenia), 
b) oświadczenie dotyczące podatku VAT (Załącznik nr 3 do ogłoszenia), 
c) wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania wraz z podaniem ich kwalifikacji, 

doświadczenia, formy współpracy z Oferentem, 
d) aktualne odpisy/kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje osób wskazanych do realizacji zadania, 
e) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę 

wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego 
rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta; 

 
10. Tryb wyboru ofert: 
Złożone w konkursie oferty  zostaną sprawdzone pod względem formalnym, przez co rozumie 
się: wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza oferty, stwierdzenie kompletności 
wymaganych załączników oraz sprawdzenie oferty pod kątem zaistnienia oczywistych 
omyłek. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, Oferent zostanie 
wezwany do usunięcia braków formalnych i oczywistych omyłek w ciągu dwóch dni 
roboczych od dnia wysłania wiadomości mailowej, a w przypadku braku możliwości 
powiadomienia Oferenta drogą elektroniczną – mailową od dnia przekazania informacji 
telefonicznej. Jeżeli Oferent nie usunie braków i oczywistych omyłek w ww. terminie, oferta 
pozostaje bez rozpatrzenia. Następnie oferty kierowane są pod obrady Komisji, która  ocenia 
merytorycznie oferty i rekomenduje je Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Szczecinie, który dokonuje wyboru oferty w formie Oświadczenia Woli. Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zastrzega sobie prawo do dofinansowania tylko 
jednej oferty, dwóch ofert lub niedofinansowania żadnej oferty, a także do dofinansowania 
tylko części oferty.  
Od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie nie przysługuje 
tryb odwoławczy. 
 
11. Kryteria wyboru ofert: 
Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest przez wszystkich członków Komisji Konkursowej 
poprzez przyznanie określonej liczby punktów, biorąc pod uwagę poniższe kryteria: 
 
KRYTERIA FORMALNE  

1. Organizacja złożyła ofertę w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu 
konkursowym. TAK/NIE 

2. Oferta została złożona na zadanie ogłoszone w konkursie, przez podmiot 
uprawniony, na właściwym formularzu i zawiera właściwe załączniki.  TAK/NIE 

3. Oferta została podpisana przez osoby upoważnione, posiada wszystkie strony i 
wypełnione wszystkie rubryki formularza, zawiera wszystkie informacje wymagane  
do oceny merytorycznej a wskaźniki procentowe określone w ogłoszeniu są przez 
Oferenta zachowane. 

TAK/NIE 

4. Załączone do oferty kopie dokumentów zostały potwierdzone za zgodność z 
oryginałem. TAK/NIE 

 
 
 
 



 
KRYTERIA  MERYTORYCZNE   
1. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania (kwalifikowalność kosztów, ich realność, przejrzystość 
i adekwatność kosztów do zakresu rzeczowego zadania). 

0-10 pkt 

2.  Zadeklarowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 
podmiot będzie realizował zadanie: kompleksowy charakter, trafność form i metod 
służących osiągnięciu realizacji celów: 
- opis kadry przewidzianej do realizacji zadania – wyczerpujący, rzetelny i niezbędny z 
punktu widzenia realizacji zadania -  (0-5 pkt)   
- plan i harmonogram działań tj. czy zawiera wszystkie planowane w opisie zadania 
działania wraz z określeniem ich uczestników, miejsca i terminów realizacji. – (0-5 pkt)  
 

0-10  pkt  

3. Posiadane przez Oferenta doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (realizacja działań aktywizujących): 

- powyżej 1 roku do 2 lat – 1 pkt 

- powyżej 2 lat do 5 lat - 2 pkt  

- powyżej 5 lat – 3 pkt  

0-3 pkt 

 
Maksymalna wysokość punktów do uzyskania wynosi: 23  
Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 50% średniej 
liczby punktów, wynikającej z indywidualnych kart oceny oferty. Propozycję otrzymania 
dotacji uzyska organizacja, której oferta zdobyła najwyższą liczbę punktów, co nie oznacza, 
że wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe lub środki 
finansowe w pełnej wysokości. 
 
12.Termin dokonania wyboru ofert: 

Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są: 
1) Biuletynie Informacji Publicznej; 
2) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w miejscu 

przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 
3) na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 

 
13. Warunki unieważnienia konkursu: 
Konkurs unieważnia się gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie 
spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 
 
14. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Szczecinie w danym roku oraz w roku poprzednim zadania publicznego tego samego 
rodzaju i związane z nim koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji 
przekazanych podmiotom uprawnionym: nie dotyczy 
 
15. Nabór na członków Komisji Konkursowej:  
 

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza otwarty nabór na 
członków Komisji Konkursowej skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych lub 



podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Ogłaszam nabór na członków komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych 
przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania publicznego pn „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym 
dla 30 uczestników projektu „Aktywna integracja w Szczecinie”. 
 
Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 

1) są obywatelami RP i korzystają w pełni praw publicznych, 
2) nie podlegają wykluczeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego, 
3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w 

zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, 

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący 
załącznik nr 4 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata 
lub też przez podmiot zgłaszający kandydata. 
 

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Za udział w pracach komisji członkom Komisji 
nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 
 
Termin zgaszenia Kandydatów upływa z dniem 28.01.2020r.Wypełniony formularz 
zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin pok. 301. 
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie 
informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 
Szczecinie – Dział Organizacyjny ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin pok 105 oraz 
umieszczone na stronie www.bip.mopr.szczecin.pl . 
Ponadto wszelkich informacji o konkursie udziela osoba uprawniona do kontaktu 

 Pani Anna Sankowska  
tel. 91 48 57 534, e-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem danych osobowych osób reprezentujących Organizację składającą 
ofertę w niniejszym otwartym konkursie ofert jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 
Szczecin . 

 inspektor ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dane 
kontaktowe: Inspektor Danych Osobowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 
Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin telefon: 91 48 57 542, e-mail: 
iod@mopr.szczecin.pl  

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO w celu 
związanym z powierzeniem realizacji zadania publicznego organizacji prowadzącej 
działalność pożytku publicznego prowadzonym w trybie niniejszego otwartego 
konkursu ofert. 

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) o dostępie do informacji publicznej;   

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z § 7 ust. 2 
załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania; 

 obowiązek podania przez Organizację danych osobowych dotyczących bezpośrednio 
osób reprezentujących Organizację jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, związanym z udziałem w postępowaniu - zlecenie realizacji zadania 
publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzonym 
w trybie niniejszego otwartego konkursu ofert. 

 dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 
22 RODO; 

 Osoba, której dane dotyczą posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, na zasadach 
określonych w przepisach RODO. 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, na 
podstawie art. 21 RODO, 



-prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 2 lit e 
RODO.  


