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Załącznik nr 1 
                do Zarządzenia  260/20 

Prezydenta Miasta Gdańska 
    z dnia 2 marca 2020r. 

 

 
Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji podobszarów objętych Programem 

Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok  2020”.  
 

 
1. Ogłaszający 

Gmina Miasta Gdańska 
ul. Nowe Ogrody 8/12, 

80-803 Gdańsk 

 
2. Organizator konkursu 

Biuro Rozwoju Gdańska 
Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego 

ul. Wały Piastowskie 24, 
80-855 Gdańsk tel. 58 308 42 13 

 
3. Forma konkursu 

Otwarty Konkurs Ofert 2020 organizowany jest na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.); 
2) Uchwały Nr XV/345/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.10.2019r. w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, 
3) Uchwały Nr XIV/304/19 z dnia 26.09.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023. 
Zlecenie wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie powierzenia tj., udzielenia 
dotacji na sfinansowanie ich realizacji. 

 
4. Rodzaje zadań  

oraz wysokość  środków 
publicznych 

przeznaczonych  
na ich realizację  

w formie powierzenia 

Na realizację zadania: Rewitalizacja społeczna dzielnic objętych Programem Rewitalizacji: 
 
1. „Animacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących mieszkańców  
w obszarze rewitalizacji wskazanym w uchwale Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
nr XXII/607/16, w ramach realizacji projektów rewitalizacyjnych, współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020”; 
2. Wspieranie działań społecznych w obszarze rewitalizacji, finansowane ze środków Gminy Miasta 
Gdańska; 
 
określonego w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok  2020”, 
przyjętym Uchwałą Nr XV/345/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.10.2019r., na lata 2020 - 2022 miasto 
przeznaczyło kwotę: 1 110 000 zł, w tym w roku 2020 – 418 000,00 zł; w roku 2021 – 346 000,00 zł;  
w roku 2022 – 346 000,00 zł. 

 
a) Szczegółowy podział zadań publicznych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich 

realizację przedstawia się następująco: 

 
1) Animacja społeczności lokalnej przez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych 

na podwórku przy budynku Na Zaspę 53 nr działki 156/2, 156/3 obręb 61 oraz przy ulicy 
Wolności działka 180/6 obręb 60 oraz Gustkowicza 13 nr działki 174/10 obręb 60 

a. Termin realizacji zadania: 1.05.2020r. – 31.12.2022r. 
b. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań (łącznie 2 przestrzenie 

podwórkowe): 85 000 zł w roku 2020,  85 000 zł w roku 2021 oraz 85 000 zł w roku 2022. 
c. Miejsce realizacji zadania: Podwórko przy budynku Na Zaspę 53 nr działki 156/2, 156/3 obręb 61 

oraz przestrzeń przy ulicy Wolności, działka 180/6 obręb 60, znajdujące się  
w obszarze rewitalizacji (Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr XXII/607/16 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku), 
wyznaczone w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście  
w Gdańsku”, zgodnie z opracowaniem graficznym stanowiącym załącznik B1 i B2 do niniejszych 
warunków konkursu. 

d. Adresaci usługi: społeczność lokalna, osoby dorosłe, rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież 
mieszkająca lub w inny sposób związana z podobszarem rewitalizacji Nowy Port z Twierdzą 
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Wisłoujście w Gdańsku, wskazanym w punkcie c powyżej. 
e. Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie projektów i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni  

i przestrzeni sąsiedzkich we współpracy z mieszkańcami, wraz z realizacją obejmującą prace 
ziemne, zakup roślin, sadzonek, narzędzi, elementów małej architektury lub zakup materiałów 
niezbędnych do realizacji elementów małej architektury, przy czym dopuszczalne są  także 
działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu przestrzeni publicznej itp.; przez: 
1. przeprowadzanie warsztatów projektowania partycypacyjnego wraz z mieszkańcami, 

opracowanie modelu animacji oraz koncepcji zagospodarowania uwzględniającej sugestie 
mieszkańców, dokonanie analizy oraz konsultacji wypracowanego wariantu (min. 35 spotkań, 
łącznie przez okres trwania projektu obejmujących: warsztaty z mieszkańcami, konsultacje 
stosowanych rozwiązań, spotkania animacyjne lub streetworkingowe lub posiedzenia sąsiedzkie 
obejmujące prace nad koncepcją zagospodarowania podwórka), 

2. zapewnienie udziału społeczności lokalnej w procesie zagospodarowania i realizacji zgodnej  
z wypracowaną koncepcją, wskazanego w punkcie c podwórka.  

f. Kwalifikacje kadry: zgodne z zakresem rzeczowym projektu, z uwzględnieniem zapisów art. 21 
ustawy z dn.13 maja 2016r. (Dz.U.2020.152 t.j.) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością 
na tle seksualnym. 

2) Animacja społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych  
w podwórku za budynkami przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93, 95, 97, 99, 101, 103A. Obejmuje 
działki nr. 85/2, 86/3, 86/4, 86/5, 87/6, 87/7, 88/6, 122 obręb 98.  

a. Termin realizacji zadania: 1.05.2020r. – 31.12.2022r. 
b. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 85 000 zł w roku 2020, 

85 000 zł w roku 2021 oraz 85 000 zł w roku 2022. 
c. Miejsce realizacji zadania: podwórko za budynkami przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93, 95, 97, 99, 

101, 103A. Obejmuje działki nr. 85/2, 86/3, 86/4, 86/5, 87/6, 87/7, 88/6, 122 obręb 98, znajdujące 
się w obszarze rewitalizacji (Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr 
XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście 
Gdańsku), wyznaczone w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”, zgodnie  
z opracowaniem graficznym stanowiącym załącznik B3 do niniejszych warunków konkursu. Ze 
względu na uwarunkowania prawne, mała architektura, urządzenia zabawowe itp. powinny zostać 
usytuowane na działce nr 88/6 obręb 98. Zaś na pozostałych działkach mogą zostać 
przeprowadzone tylko prace porządkowe wraz z możliwością nasadzenia nowej zieleni, a także 
usytuowania obiektów niepołączonych trwale z gruntem. 

d. Adresaci usługi: społeczność lokalna, osoby dorosłe, rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież 
mieszkająca lub w inny sposób związana z podobszarem rewitalizacji Orunia w Gdańsku, 
wskazanym w punkcie c powyżej. 

e. Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie projektów i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni  
i przestrzeni sąsiedzkich we współpracy z mieszkańcami, wraz z realizacją obejmującą prace 
ziemne, zakup roślin, sadzonek, narzędzi, elementów małej architektury lub zakup materiałów 
niezbędnych do realizacji elementów małej architektury, przy czym dopuszczalne są  także 
działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu przestrzeni publicznej itp.; przez: 
1. przeprowadzenie warsztatów projektowania partycypacyjnego wraz z mieszkańcami, 

opracowanie modelu animacji oraz koncepcji zagospodarowania uwzględniającej sugestie 
mieszkańców, dokonanie analizy oraz konsultacji wypracowanego wariantu (min. 35 spotkań, 
łącznie przez okres trwania projektu obejmujących: warsztaty z mieszkańcami, konsultacje 
stosowanych rozwiązań, spotkania animacyjne lub streetworkingowe lub posiedzenia sąsiedzkie 
obejmujące prace nad koncepcją zagospodarowania podwórka), 

2. zapewnienie udziału społeczności lokalnej w procesie zagospodarowania i realizacji zgodnej  
z wypracowaną koncepcją, wskazanego w punkcie c podwórka.  

f. Kwalifikacje kadry: zgodne z zakresem rzeczowym projektu, z uwzględnieniem zapisów art. 21 
ustawy z dn.13 maja 2016r. (Dz.U.2020.152 t.j.) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością 
na tle seksualnym. 
 

3) Animacja społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych  
w kwartale ulic: Przesmyk, Jaskółcza, Dolna, Łąkowa; nr działek 230, 232, 233/10, 235 obręb 
100 oraz  podwórko za budynkami komunalnymi Chłodna 9 i 10, nr działek 151, 152, oraz 153/6 
obręb 100.  

a. Termin realizacji zadania: 1.05.2020r. – 31.12.2022r. 
b. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań (łącznie 2 przestrzenie 
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podwórkowe): 88 000 zł w roku 2020,  88 000 zł w roku 2021 oraz 88 000 zł w roku 2022. 
c. Miejsce realizacji zadania: Podwórko w kwartale ulic: Przesmyk, Jaskółcza, Dolna, Łąkowa; nr 

działek 230, 232, 233/10, 235 obręb 100 oraz  podwórko za budynkami komunalnymi Chłodna 9  
i 10, nr działek 151, 152, oraz 153/6 obręb 100, znajdujące się w obszarze rewitalizacji (Uchwała 
Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku), wyznaczone w ramach projektu 
„Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”, 
zgodnie z opracowaniem graficznym stanowiącym załącznik B4 i B5 do niniejszych warunków 
konkursu. 

d. Adresaci usługi: społeczność lokalna, osoby dorosłe, rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież 
mieszkająca lub w inny sposób związana z podobszarem rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu 
Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku, wskazanym w punkcie c powyżej. 

e. Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie projektów i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni  
i przestrzeni sąsiedzkich we współpracy z mieszkańcami, wraz z realizacją obejmującą prace 
ziemne, zakup roślin, sadzonek, narzędzi, elementów małej architektury lub zakup materiałów 
niezbędnych do realizacji elementów małej architektury, przy czym dopuszczalne są  także 
działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu przestrzeni publicznej itp.; przez: 
1. przeprowadzenie warsztatów projektowania partycypacyjnego wraz z mieszkańcami, 

opracowanie modelu animacji oraz koncepcji zagospodarowania uwzględniającej sugestie 
mieszkańców, dokonanie analizy oraz konsultacji wypracowanego wariantu (min. 35 spotkań, 
łącznie przez okres trwania projektu obejmujących: warsztaty z mieszkańcami, konsultacje 
stosowanych rozwiązań, spotkania animacyjne lub streetworkingowe lub posiedzenia sąsiedzkie 
obejmujące prace nad koncepcją zagospodarowania podwórka), 

2. zapewnienie udziału społeczności lokalnej w procesie zagospodarowania i realizacji zgodnej  
z wypracowaną koncepcją, wskazanego w punkcie c podwórka.  

f. Kwalifikacje kadry: zgodne z zakresem rzeczowym projektu, z uwzględnieniem zapisów art. 21 
ustawy z dn.13 maja 2016r. (Dz.U.2020.152 t.j.) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością 
na tle seksualnym. 
 

4) Animacja społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych  
w kwartale ulic Biskupia, Salwator, Na Stoku, tj. działka 271/2 obręb 80 oraz przestrzeń 
pomiędzy ulicą Biskupią i Pohulanka, położona wzdłuż schodów, obejmująca działki nr 96 oraz 
140 obręb 080. 

a. Termin realizacji zadania: 1.05.2020r. – 31.12.2022r. 
b. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań (łącznie 2 przestrzenie 

podwórkowe): 88 000 zł w roku 2020,  88 000 zł w roku 2021 oraz 88 000 zł w roku 2022 
c. Miejsce realizacji zadania: Podwórko w kwartale ulic Biskupia, Salwator, Na Stoku, tj. działka 271/2 

obręb 80 oraz przestrzeń pomiędzy ulicą Biskupią i Pohulanka, położona wzdłuż schodów, 
obejmująca działki nr 96 oraz 140 obręb 080, znajdujące się w obszarze rewitalizacji (Uchwała 
Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku), wyznaczone w ramach projektu 
„Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”, zgodnie z opracowaniem graficznym 
stanowiącym załącznik B6 i B7 do niniejszych warunków konkursu. 

d. Adresaci usługi: społeczność lokalna, osoby dorosłe, rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież 
mieszkająca lub w inny sposób związana z podobszarem rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego 
Chełmu w Gdańsku, wskazanym w punkcie c powyżej. 

e. Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie projektów i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni  
i przestrzeni sąsiedzkich we współpracy z mieszkańcami, wraz z realizacją obejmującą prace 
ziemne, zakup roślin, sadzonek, narzędzi, elementów małej architektury lub zakup materiałów 
niezbędnych do realizacji elementów małej architektury, przy czym dopuszczalne są  także 
działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu przestrzeni publicznej itp.; poprzez: 
1. przeprowadzenie warsztatów projektowania partycypacyjnego wraz z mieszkańcami, 

opracowanie modelu animacji oraz koncepcji zagospodarowania uwzględniającej sugestie 
mieszkańców, dokonanie analizy oraz konsultacji wypracowanego wariantu (min. 35 spotkań, 
łącznie przez okres trwania projektu obejmujących: warsztaty z mieszkańcami, konsultacje 
stosowanych rozwiązań, spotkania animacyjne lub streetworkingowe lub posiedzenia 
sąsiedzkie obejmujące prace nad koncepcją zagospodarowania podwórka), 

2. zapewnienie udziału społeczności lokalnej w procesie zagospodarowania i realizacji zgodnej  
z wypracowaną koncepcją, wskazanego w punkcie c podwórka, 
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f. Kwalifikacje kadry: zgodne z zakresem rzeczowym projektu, z uwzględnieniem zapisów art. 21 
ustawy z dn.13 maja 2016r. (Dz.U.2020.152 t.j.) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością 
na tle seksualnym. 
 

5) Wspieranie działań społecznych w kwartale ulic: Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności 
i Góreckiego. 

a. Termin realizacji zadania: 1.05.2020r. – 31.12.2020r. 
b. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 16 000 zł  
c. Miejsce realizacji zadania: Podwórko w kwartale ulic: Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności  

i Góreckiego, znajdujące się w obszarze rewitalizacji (Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 28 
kwietnia 2016 r. Nr XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji w mieście Gdańsku), zgodnie z opracowaniem graficznym stanowiącym załącznik C1 
do niniejszych warunków konkursu. 

d. Adresaci usługi: społeczność lokalna, osoby dorosłe, rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież 
mieszkająca lub w inny sposób związana z podobszarem rewitalizacji Nowy Port z Twierdzą 
Wisłoujście w Gdańsku, wskazanym w punkcie c powyżej. 

e. Zakres rzeczowy zadania: Animacja społeczna lub streetworkingowa mieszkańców użytkujących 
wyznaczoną przestrzeń podwórkową, w celu wzmocnienia wspólnoty sąsiedzkiej oraz prowadzenie 
działań skutkujących utrzymaniem estetyki podwórka objętego działaniami porządkowymi w latach 
2018-2019. W tym także przeprowadzenie min. 5 spotkań konsultacyjnych lub sąsiedzkich  
z mieszkańcami, w celu dopilnowania porządku podwórka oraz zaangażowanie społeczności 
lokalnej w drobne prace podwórkowe np. zagrabienie liści, nasadzenia kwiatów, odmalowanie 
elementów małej architektury czy potrzeby doposażenia miejsca w drobne elementy, które uległy 
eksploatacji. Dopuszczalne są  także działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu 
animacji. 

f. Kwalifikacje kadry: zgodne z zakresem rzeczowym projektu, z uwzględnieniem zapisów art. 21 
ustawy z dn.13 maja 2016r. (Dz.U.2020.152 t.j.) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością 
na tle seksualnym. 

6) Wspieranie działań społecznych w przestrzeni pomiędzy budynkami ul. Ubocze 24 a ul. Przy 
Torze oraz pomiędzy budynkami ul. Żuławskiej 2 i 3. 

 
a. Termin realizacji zadania: 1.05.2020r. – 31.12.2020r. 
b. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań (łącznie 2 przestrzenie 

podwórkowe): 28 000 zł  
c. Miejsce realizacji zadania: Podwórko w przestrzeni działek pomiędzy budynkiem ul. Ubocze 24  

a ul. Przy Torze oraz pomiędzy budynkami ul. Żuławskiej 2 i 3, znajdujące się w obszarze 
rewitalizacji (Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr XXII/607/16 w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku), zgodnie  
z opracowaniem graficznym stanowiącym załącznik C2 i C3 do niniejszych warunków konkursu. 

d. Adresaci usługi: społeczność lokalna, osoby dorosłe, rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież 
mieszkająca lub w inny sposób związana z podobszarem rewitalizacji Orunia w Gdańsku, 
wskazanym w punkcie c powyżej. 

e. Zakres rzeczowy zadania: Animacja społeczna lub streetworkingowa mieszkańców użytkujących 
wyznaczoną przestrzeń podwórkową, w celu wzmocnienia wspólnoty sąsiedzkiej oraz prowadzenie 
działań skutkujących utrzymaniem estetyki podwórka objętego działaniami porządkowymi w latach 
2018-2019. W tym także przeprowadzenie min. 5 spotkań konsultacyjnych lub sąsiedzkich  
z mieszkańcami, w celu dopilnowania porządku podwórka oraz zaangażowanie społeczności 
lokalnej w drobne prace podwórkowe np. zagrabienie liści, nasadzenia kwiatów, odmalowanie 
elementów małej architektury czy potrzeby doposażenia miejsca w drobne elementy, które uległy 
eksploatacji.  Dopuszczalne są  także działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu 
animacji. 

f. Kwalifikacje kadry: zgodne z zakresem rzeczowym projektu, z uwzględnieniem zapisów art. 21 
ustawy z dn.13 maja 2016r. (Dz.U.2020.152 t.j.) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością 
na tle seksualnym. 

 
7) Wspieranie działań społecznych w kwartale ulic: Dobra, Przyokopowa, Zielona, Toruńska.  

a. Termin realizacji zadania: 1.05.2020r. – 31.12.2020r. 
b. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 14 000 zł  
c. Miejsce realizacji zadania: Podwórko w kwartale ulic: Dobra, Przyokopowa, Zielona, Toruńska, 
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znajdujące się w obszarze rewitalizacji (Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
Nr XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście 
Gdańsku), zgodnie z opracowaniem graficznym stanowiącym załącznik C4 do niniejszych 
warunków konkursu. 

d. Adresaci usługi: społeczność lokalna, osoby dorosłe, rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież 
mieszkająca lub w inny sposób związana z podobszarem rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu 
Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku, wskazanym w punkcie c powyżej. 

e. Zakres rzeczowy zadania: Animacja społeczna lub streetworkingowa mieszkańców użytkujących 
wyznaczoną przestrzeń podwórkową, w celu wzmocnienia wspólnoty sąsiedzkiej oraz prowadzenie 
działań skutkujących utrzymaniem estetyki podwórka objętego działaniami porządkowymi w latach 
2018-2019. W tym także przeprowadzenie min. 5 spotkań konsultacyjnych lub sąsiedzkich  
z mieszkańcami, w celu dopilnowania porządku podwórka oraz zaangażowanie społeczności 
lokalnej w drobne prace podwórkowe np. zagrabienie liści, nasadzenia kwiatów, odmalowanie 
elementów małej architektury czy potrzeby doposażenia miejsca w drobne elementy, które uległy 
eksploatacji.  Dopuszczalne są  także działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu 
animacji. 

f. Kwalifikacje kadry: zgodne z zakresem rzeczowym projektu, z uwzględnieniem zapisów art. 21 
ustawy z dn.13 maja 2016r. (Dz.U.2020.152 t.j.) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością 
na tle seksualnym. 

8) Wspieranie działań społecznych w przestrzeni za budynkami przy ul. Górka 11, 12, A, 13 A 
a. Termin realizacji zadania: 1.05.2020r. – 31.12.2020r. 
b. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 14 000 zł  
c. Miejsce realizacji zadania: Podwórko za budynkami przy ulicy Górka 11, 12A, 13A obejmujące 

działki nr 72/2, 70/2, 70/3 i 69/3 obręb 80, znajdujące się w obszarze rewitalizacji (Uchwała Rady 
Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku), zgodnie z opracowaniem graficznym 
stanowiącym załącznik C5 do niniejszych warunków konkursu. 

d. Adresaci usługi: społeczność lokalna, osoby dorosłe, rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież 
mieszkająca lub w inny sposób związana z podobszarem rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego 
Chełmu w Gdańsku, wskazanym w punkcie c powyżej. 

e. Zakres rzeczowy zadania: Animacja społeczna lub streetworkingowa mieszkańców użytkujących 
wyznaczoną przestrzeń podwórkową, w celu wzmocnienia wspólnoty sąsiedzkiej oraz prowadzenie 
działań skutkujących utrzymaniem estetyki podwórka objętego działaniami porządkowymi w latach 
latach 2018-2019. W tym także przeprowadzenie min. 5 spotkań konsultacyjnych lub sąsiedzkich  
z mieszkańcami, w celu dopilnowania porządku podwórka oraz zaangażowanie społeczności 
lokalnej w drobne prace podwórkowe np. zagrabienie liści, nasadzenia kwiatów, odmalowanie 
elementów małej architektury czy potrzeby doposażenia miejsca w drobne elementy, które uległy 
eksploatacji. Dopuszczalne są  także działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu 
animacji. 

f. Kwalifikacje kadry: zgodne z zakresem rzeczowym projektu, z uwzględnieniem zapisów art. 21 
ustawy z dn.13 maja 2016r. (Dz.U.2020.152 t.j.) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością 
na tle seksualnym. 

 
b) Wymagane rezultaty realizacji zadania: 

1. opracowane projekty zagospodarowania przestrzeni sąsiedzkich; dotyczy zadań 1), 2), 3), 4) 
2. uporządkowane i zagospodarowane przestrzenie zgodnie z koncepcjami wypracowanymi  

z mieszkańcami; dotyczy zadań 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 
3. integracja lokalnej społeczności, wzmacniająca dialog sąsiedzki, poczucie wspólnoty i 

identyfikacji z miejscem zamieszkania; dotyczy zadań 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 
4. animacja społeczności sąsiedzkiej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych zapewniających 

udział społeczności lokalnej; dotyczy zadań 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8).  
 
Oferent musi określić planowany poziom osiągniecia rezultatu oraz sposób jego monitorowania  
(w pkt. III.6 oferty).  

 
c) Warunki realizacji zadania: 

1. dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej 
2. organizacja może złożyć ofertę na kilka zadań, z zastrzeżeniem, iż jedna oferta dotyczyć może 

tylko jednego zadania, 
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3. zabrania się pobierania opłat od adresatów zadania, 
4. preferowane będą oferty organizacji mających doświadczenie przy realizacji podobnych 

projektów, 
5. zalecane jest prowadzenie działań w konsultacji z jednostkami miejskimi tj. Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Rodzinie i Gdańskimi Nieruchomościami. 
6. na koniec realizacji zadania, Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia w sprawozdaniu 

końcowym, rekomendacji dotyczących dalszego funkcjonowania wyznaczonej przestrzeni 
podwórkowej, 

7. w miarę możliwości działania powinny być dostępne, np. dla osób z różnymi 
niepełnosprawnościami. 

 
d) Cel realizacji zadań: 

Cel Gminnego Programu Rewitalizacji: 
1.4. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz poprawy swojego najbliższego 
otoczenia. 

5. Warunki uczestnictwa  
w konkursie 

1) Oferty na realizację zadania w ramach konkursu mogą składać zarejestrowane na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2) Oferta musi mieścić się w całości w zakresie działalności pożytku publicznego Oferenta. 

 
6. Realizatorzy 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869,1622,1649,2020) oraz niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia; 

2) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

3) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
4) Spółdzielnie socjalne; 
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników. 

7. Miejsce i termin, w 
którym  można zapoznać 

się ze szczegółowymi 
warunkami konkursu i 

materiałami 
informacyjnymi o 

przedmiocie konkursu 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl. Po wypełnieniu 
poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem.  
  
Wzory ofert do wglądu można pobrać ze strony: https://www.gdansk.pl/puls-miasta#organizacje 
 
Merytorycznych konsultacji udzielają p. Agata Stec-Rachwał, agata.stec-rachwal@brg.gda.pl tel. 58 308 
42 13 oraz p. Daria Pietrzkiewicz, tel. 58 308 44 24, daria.pietrzkiewicz@brg.gda.pl. 
 
Wzory dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych określa Rozporządzenie 
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 wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057). 
 
Termin składania ofert: 23.03.2020r. 
 

8. Miejsce, sposób i 
termin składania ofert 

Oferty konkursowe na zadania 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) należy złożyć za pośrednictwem 
elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2020 roku do godziny 15.30.  

 
W nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru, tj. do dnia 23.03.2020 roku 
do godziny 15:30, należy dostarczyć do organizatora Potwierdzenie złożenia oferty zawierające sumę 
kontrolną, podpisane zgodnie z upoważnieniem do reprezentacji oferenta, wygenerowane z systemu 
witkac.pl. 
 
Potwierdzenie należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu: Biuro Rozwoju Gdańska przy ul. Wały 

https://sip.lex.pl/#/document/17631344?cm=DOCUMENT
https://www.gdansk.pl/puls-miasta#organizacje
https://www.gdansk.pl/puls-miasta#organizacje
mailto:agata.stec-rachwal@brg.gda.pl
mailto:daria.pietrzkiewicz@brg.gda.pl
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Piastowskie 24 w Gdańsku. W przypadku przesłania potwierdzenia złożenia oferty pocztą, o terminie 
złożenia decyduje data wpływu do Biura Rozwoju Gdańska. 
 
Zlecenia wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie powierzenia tj., udzielenia dotacji na 
sfinansowanie ich realizacji. 

 
9. Termin i tryb 

rozpatrzenia ofert 
 

Oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 10.04.2020r., w siedzibie 
Organizatora Konkursu (Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) przez 
Komisję konkursową powołaną na mocy odrębnego Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.  
Prezydent Miasta Gdańska, na podstawie oceny dokonanej przez Komisję konkursową, dokona wyboru 
podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje.  
Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Decyzja o przyznaniu dotacji nie 
jest decyzją administracyjną w rozumieniu KPA. 

10. Finansowanie zadania 

1) Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy  
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.  

2) W ramach kosztów projektu sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. 
W ramach kosztów projektu pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. 

3) Koszty kwalifikowalne to niezbędne, zaplanowane w budżecie oraz rozsądne koszty ponoszone 
przez organizację w trakcie realizacji projektów, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami 
księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, 
fakturami, potwierdzeniami zapłaty, itp.), ponoszone od dnia wskazanego w umowie o realizację 
zadania publicznego do dnia zakończenia realizacji zadania. Są nimi np.: 
a) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu (w tym m.in.: wydatki związane  

z opracowaniem projektów i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni i przestrzeni 
publicznych we współpracy z mieszkańcami, wraz z realizacją obejmującą prace ziemne, 
zakup roślin, sadzonek, narzędzi, elementów małej architektury lub zakup materiałów 
niezbędnych do realizacji elementów małej architektury, a także działania związane  
z wykorzystaniem sztuki jako elementu przestrzeni publicznej itp.); 

b) koszty wynagrodzeń, które dotyczą: 
1. personelu zatrudnionego przy bezpośredniej realizacji zadania, (w tym: umowy o pracę, 

zlecenia, dzieło a także osób prowadzących działalność gospodarczą np.: architekt, animator 
itp.), którego zakres odpowiada potrzebom projektu. Podstawą wypłaty wynagrodzeń są ww. 
umowy z personelem oraz listy płac, 

2. personelu zatrudnionego do prowadzenia spraw administracyjno - kadrowo - księgowych  
w zakresie realizacji zadania. Koszty związane z obsługą i administracją realizowanego 
zadania, dotyczyć winny wykonywania działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i 
kontrolnym,  
w tym obsługi finansowej, prawnej projektu, 

3. kosztów wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych 
umów cywilnoprawnych wraz ze składkami pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składkami 
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisami na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

4. środki finansowe wypłacane są do wysokości budżetu kosztów wynagrodzeń. Wynagrodzenia 
na poszczególnych rodzajach stanowisk przy realizacji zadania finansowane z dotacji muszą 
być ustalane przez Realizatora z uwzględnieniem zasady równego traktowania podmiotów. 
Stawki wynagrodzeń finansowane z dotacji powinny być na poziomie rynkowym i być 
adekwatne do czynności wykonywanych na danym stanowisku. Organizator Konkursu 
zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty dofinansowania wynagrodzenia w uzasadnionym 
przypadku, 

5. koszty wynagrodzeń powinny być udokumentowane listami płac, rachunkami do umów zleceń 
lub  
o dzieło lub innymi dokumentami z potwierdzeniem wypłaty (wyciąg bankowy lub podpis 
potwierdzający odbiór wynagrodzenia wraz z przelewami do ZUS i US za ostatni miesiąc 
realizacji zadania dokonanymi do końca trwania umowy), 

6. w przypadku odpisów na ZFŚS Realizator powinien posiadać zestawienie odpisów na 
poszczególne osoby zatrudnione i finansowane z projektu, dokument księgowy oraz przelew 
bankowy na konto ZFŚS; 

c) inne koszty, w tym koszty punktu konsultacyjnego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowalnych 
w ramach zadania), wyposażenia przestrzeni sąsiedzkich w elementy małej architektury, 
publikacji i promocji; 
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4) Koszty niekwalifikowalne to: 
a) koszty niezwiązane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące 

(zakaz tzw. podwójnego finansowania); 
b) fundusze rezerwowe (oszczędności na rzecz strat i możliwych przyszłych długów), długi, odsetki 

od długów, długi nieściągalne; 
c) produkcja materiałów i publikacji dla celów komercyjnych; 
d) wyżywienie i poczęstunek podczas realizacji zadania (dotyczy jedynie zadań 1), 2), 3), 4)); 
e) podatek VAT (wyjątek: organizacja oświadcza, że nie jest w stanie odzyskać podatku VAT); 
f) koszty zastąpienia personelu delegowanego do realizacji projektu; 
g) wydatki związane z zadaniem, poniesione przez organizatora przed i po określonym w umowie 

terminie realizacji zadania; 
h) odpisy amortyzacyjne; 
i) związane z wyposażeniem lub doposażeniem siedziby wykonawcy. 

5) Zlecenia wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie powierzenia tj., udzielenia dotacji na 
sfinansowanie ich realizacji. 

 
11. Kryteria oceny ofert 

1) Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru określone są w Karcie oceny oferty, stanowiącej 
załącznik A do niniejszych warunków. 

2) Oferta podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. 
3) Kryteria oceny formalnej: 

a) oferta powinna być prawidłowo wypełniona (wypełnione oświadczenia umieszczone na końcu 
oferty) i złożona w terminie za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl, 

b) potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez właściwe osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego 
pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną, 
i złożone w terminie i miejscu wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu,  

c) do oferty należy dołączyć: 
 - kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy 
oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 
ze zm.) 

d) kopię umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera/-ów (dotyczy jedynie w przypadku 
składania oferty wspólnej) 

4)  Kryteria oceny merytorycznej: 
a) możliwość realizacji zadania, 
b) doświadczenie i dotychczasowa współpraca, 
c) jakość realizacji zadania, 
d) kalkulacja przewidzianych kosztów i adekwatność budżetu, 

5) Rozstrzygnięcie następuje z uwzględnieniem zastrzeżeń organizatora konkursu wymienionych  
w pkt. 15 niniejszych szczegółowych warunków konkursu. 

 
12. Praca komisji 

konkursowej 

1) Komisja konkursowa, powołana na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska,  
po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Zespołu Rewitalizacji  
i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska, dokona ostatecznej oceny i wyboru 
najkorzystniejszych ofert oraz propozycji podziału środków na realizację zadań, 

2) Oceny dokonuje się za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl, 
3) Wyniki konkursu Komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi  Miasta Gdańska. 
4) Prezydent Miasta Gdańska, na podstawie oceny dokonanej przez Komisję konkursową, dokona 

wyboru podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje, 
5) W konkursie nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Prezydenta. 

13. Sposób informowania  
o wynikach konkursu 

Wyniki Konkursu, z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, ogłasza 
Prezydent przez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, publikację 
w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Konkursy,a,808 oraz 
www.brg.gda.pl/rewitalizacja oraz za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl, 
niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego. 

14. Istotne postanowienia 
dotyczące umowy  

i jej treści 

Niniejszy Konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umów na realizację zadań: 
1) Animacja społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych  

w podwórku przy budynku Na Zaspę 53 nr działki 156/2, 156/3 obręb 61 oraz przestrzeni przy ulicy 
Wolności, działka 180/6 obręb 60 oraz Gustkowicza 13 działka nr 174/10 obręb 60 w ramach projektu 
„Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”, na lata 2020-2022 

2) Animacja społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych  

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Konkursy,a,808
http://www.brg.gda.pl/rewitalizacja
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w podwórku za budynkami przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93, 95, 97, 99, 101, 103A. Obejmuje działki 
nr. 85/2, 86/3, 86/4, 86/5, 87/6, 87/7, 88/6, 122 obręb 98w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni  
w Gdańsku”, na lata 2020-2022 

3) Animacja społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych  
w przestrzeni podwórkowej kwartału ulic: Przesmyk, Jaskółcza, Dolna, Łąkowa; nr działek 230, 232, 
233/10, 235 obręb 100 oraz  podwórko za budynkami komunalnymi Chłodna 9 i 10, nr działek 151, 
152, oraz 153/6 obręb 100 w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz 
ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”, na lata 2020-2022 

4) Animacja społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w kwartale 
ulic Biskupia, Salwator, Na Stoku, tj. działka 271/2 obręb 80 oraz przestrzeń pomiędzy ulicą Biskupią  
i Pohulanka, położona wzdłuż schodów, obejmująca działki nr 96 oraz 140 obręb 080 w ramach 
projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”, na lata 2020-2022,  

5) Wspieranie działań społecznych w przestrzeni podwórkowej kwartału ulic: Strajku Dokerów, Wilków 
Morskich, Wolności i Góreckiego, w roku 2020, 

6) Wspieranie działań społecznych w przestrzeni działek pomiędzy budynkiem ul. Ubocze 24 a ul. Przy 
Torze oraz pomiędzy budynkami ul. Żuławskiej 2 i 3, w roku 2020, 

7) Wspieranie działań społecznych w przestrzeni podwórkowej kwartału ulic: Dobra, Przyokopowa, 
Zielona, Toruńska, w roku 2020, 

8) Wspieranie działań społecznych w przestrzeni podwórkowej za budynkami przy ul. Górka 11, 12A, 
13A, w roku 2020. 
 

15. Zastrzeżenia 
ogłaszającego 

1) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.  
2) Zakres rzeczowy zadania regulowany jest zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach 

RPO WP, stanowiącymi załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy zadań 1), 2), 3), 4)). 

3) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków 
przewidzianych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.  

4) Organizator konkursu dokona wyboru 8 ofert konkursowych – po jednej dla zadań wymienionych  
w podpunktach 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) punktu 4. Rodzaje zadań, niniejszych szczegółowych 
warunków konkursu.  

5) Przed zawarciem umowy organizator konkursu może zażądać od oferentów zaświadczeń 
dotyczących rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatkowych. 

6) Przed zawarciem umowy organizator konkursu może zażądać od oferenta dokumentów 
potwierdzających złożone pod ofertą oświadczenia. 

7) Ze względu na specyfikę realizowanych projektów współfinansowanych ze środków europejskich, 
organizator konkursu przewiduje możliwość przesunięcia kwot dotacji pomiędzy poszczególnymi 
latami (dotyczy zadań wieloletnich), 

8) Organizacja pozarządowa może otrzymać dotację na więcej niż jedno zadanie w ciągu roku. 

16. Zasady przyznawania 
dotacji 

 

Dotacje nie mogą być udzielone na: 
1) realizację tego samego zadania publicznego w całości lub w części, na które organizacja uzyskała 

dofinansowanie w innym konkursie finansowanym z budżetu Miasta lub uzyskała dofinansowanie na 
to samo zadanie z innych mechanizmów dotacyjnych; 

2) zakup nieruchomości; 
3) finansowanie kosztów działalności gospodarczej; 
4) działalność polityczną lub religijną; 
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym. 

17. Zawartość złożonej 
oferty oraz wymagane 

załączniki 

1) Oferta powinna być złożona wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.  
2) Do oferty w generatorze należy załączyć skany: 

a) kopii umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent 
jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

b) kopię umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera/-ów (dotyczy jedynie w przypadku składania 
oferty wspólnej) 

3) Dodatkowo w generatorze można załączyć skany: 
a) rekomendacji dla organizacji; 
b) oświadczenie partnera o współpracy, zapewnieniu miejsca dla realizacji zadań; 
c) inne dokumenty związane ze specyfiką realizacji wskazanego zadania publicznego. 

4) Oferta powinna: 
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a) mieścić się w całości w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
b) zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, 
c) zawierać dodatkowy harmonogram, w przypadku realizacji zadania w okresie dłuższym niż jeden 

rok budżetowy (oddzielny harmonogram na rok 2020, 2021, 2022); 
d) zawierać dodatkową kalkulację przewidywanych kosztów, w przypadku realizacji zadania w okresie 

dłuższym niż jeden rok budżetowy (oddzielny harmonogram na rok 2020, 2021, 2022); 
5) Potwierdzenie złożenia oferty: 

a) po złożeniu oferty w elektronicznym generatorze ofert witkac.pl należy dostarczyć do 
organizatora potwierdzenie złożenia oferty, wygenerowane z generatora ofert witkac.pl 

b) potwierdzenie powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej 
w generatorze, 

c) potwierdzenie powinno być podpisane przez właściwe osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika 
zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną; 

6) Oferty na realizację zadań publicznych podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych 
wyłącznie: 

a) uzupełnienia brakujących podpisów na potwierdzeniu złożenia oferty, w przypadku gdy nie została 
ona podpisana przez właściwe osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych  
w imieniu oferenta, brak podpisu skutkuje odrzuceniem oferty bez możliwości uzupełnienia braków 
formalnych. 

b) uzupełnienia zakresu prowadzonej odpłatnej/nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  
w elektronicznym generatorze ofert witkac.pl 

7) Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (wraz z wykazem wszystkich ofert, 
które wpłynęły na ogłoszony konkurs z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej) na stronie 
internetowej http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Konkursy,a,808 oraz www.brg.gda.pl/rewitalizacja  
i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku w dniu 26.03.2020r. Informacje  
o wynikach oceny formalnej będą również dostępne za pośrednictwem elektronicznego generatora 
ofert witkac.pl 

8) Oferent w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy, tj. w dniach 26-30.03.2020r. 
może uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora w Biurze Rozwoju Gdańska przy  
ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku, parter, pokój nr 5 lub pokój nr 1. 

9) Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną odrzucone ze 
względów formalnych i nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej. 

10) Weryfikacja złożonych w ofercie oświadczeń oraz skanów załączników nastąpi na etapie 
konstruowania umowy w przypadku wyboru oferty do dofinansowania. 

18. Terminy i warunki 
realizacji zadania 

1) Zadanie będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie, 
2) W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego 

realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent 
zobligowany jest przedstawić zaktualizowany harmonogram po uzyskaniu zgody na wprowadzenie 
zmian.  

3) Wszelkie zmiany dotyczące realizacji zadania wymagają zawiadomienia, w formie pisemnej lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, organizatora konkursu. Organizator konkursu przekaże 
oferentowi, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, informację o zgodzie na 
wprowadzenie zmiany lub konieczności sporządzenia aneksu do umowy.  

4) Wszelkie zmiany, uzupełnienia mogą być dokonywane w zakresie niewpływającym na zmianę 
kryteriów wyboru oferty w postępowaniu konkursowym.  

5) Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencje proporcjonalnego 
zwrotu przyznanych środków dotacyjnych (z pominięciem kosztów administracyjnych realizacji 
zadania).  

6) Oferent zobowiązany jest do zapoznania się klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, 
dostępną na stronie internetowej: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/rodo.  

 

19. Realizacja zadań  
w ramach otwartego 

konkursu ofert w roku 
poprzednim  i bieżącym 

Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim w ramach otwartego konkursu ofert, jest umieszczony 
na stronach internetowych Miasta Gdańska. Planowane zadania na 2020 rok ujęte są w „Programie 
współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 przyjętym Uchwałą Nr 
XV/345/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.10.2019r. 

20. Załączniki do 
niniejszych warunków 

Załącznik A do Załącznika nr 1 Wzór karty oceny oferty 
Załączniki B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 do Załącznika nr 1 Załączniki graficzne podobszarów wskazanych w 
punkcie 4. szczegółowych warunków niniejszego konkursu (dotyczy zadań 1), 2), 3), 4) 

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Konkursy,a,808
http://www.brg.gda.pl/rewitalizacja
https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/rodo
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Załącznik C1, C2, C3, C4, C5 do Załącznika nr 1  Załączniki graficzne podobszarów wskazanych w 
punkcie 4. szczegółowych warunków niniejszego konkursu (dotyczy zadań 5), 6), 7), 8) 

21. Sprawozdanie 
końcowe z wykonania 
zadania publicznego 

1) Sprawozdania z realizacji zadań publicznych należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego 
generatora ofert witkac.pl. 

2) Wzory dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych określa Rozporządzenie 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057). 
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Załącznik A do Załącznika nr 1 

Do Zarządzenia nr 260/20 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Z dnia 2 marca 2020r. 

 

 

 

Status oceny: Pozytywna/Negatywna/Do poprawy 

Numer oferty:

 ……………………………………………

… 
Tytuł oferty: ……………………………………………… 

Nazwa organizacji / grupy:

 ……………………………………………

… 

Data: ………………………. 
 

Karta oceny formalnej 
 

Oferty złożonej w konkursie: 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej działań 

objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z 
organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, przyjętym Uchwałą nr XV/345/19 Rady Miasta Gdańska 

z dnia 24.10.2019r. 

 
 

Lp. Tytuł wartość uzasadnienie 

1. 

oferta została złożona za pośrednictwem elektronicznego 

generatora ofert witkac.pl w terminie określonym w 

Szczegółowych warunkach konkursu 

Tak/Nie 

 

2. 
potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i 

miejscu określonym w Szczegółowych warunkach konkursu 
Tak/Nie 

 

3.  

potwierdzenie złożenia oferty zawiera sumę kontrolną 

zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w 

generatorze 

Tak/Nie 

 

4. 

potwierdzenie złożenia oferty jest podpisane przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych w imieniu Oferenta/ów lub ustanowionego 

pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z 

dokumentu określającego osobowość prawną 

Tak/Nie/Do 

poprawy 

 

5. Oferta została złożona przez podmiot uprawniony Tak/Nie  

6. 

oferta posiada załączniki wymienione w ogłoszeniu: 

dodatkowe harmonogramy (dotyczy zadania realizowanego 

w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy) 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy 

 

7. 

oferta posiada załączniki wymienione w ogłoszeniu: 

dodatkowe kalkulacje przewidywanych kosztów (dotyczy 

zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok 

budżetowy) 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy 
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8. 

oferta posiada załączniki wymienione w ogłoszeniu: 

kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa 

handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy 

 

9. 

Do oferty dołączono umowę partnerską lub oświadczenie 

partnera/-ów (dotyczy jedynie w przypadku składania oferty 

wspólnej) 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy 

 

10. 

Oferent określił zakres prowadzonej odpłatnej/nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego w elektronicznym 

generatorze ofert witkac.pl 

Tak/Nie/Do 

poprawy 

 

 

 
 

……………………….…..…………… 
          podpis pracownika 

dokonującego  
          oceny formalnej 

oferty 

 

 

 

− Oferta została uzupełniona i zakwalifikowana do II etapu oceny*  

 

− Oferta nie została uzupełniona i podlega odrzuceniu ze względów formalnych*  

 

*właściwe podkreślić 

 

 

………………………….…..…………… 
podpis pracownika dokonującego  

oceny formalnej oferty 

Ad. Uzupełnienie braków formalnych 
odpowiednie 

zaznaczyć 

A.4 uzupełnienie brakujących podpisów pod potwierdzeniem złożenia oferty 

 

A.10 
Uzupełnienie zakresu prowadzonej odpłatnej/nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego w elektronicznym generatorze ofert witkac.pl 

 

 

 

 

………………………….. 

data dokonania uzupełnienia 

 

……………………..……………………… 

(podpis przedstawiciela oferenta) 
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Status oceny:

 ……………………………………………

.. 

Numer oferty:

 ……………………………………………

… 
Tytuł oferty: ……………………………………………… 

Nazwa organizacji / grupy:

 ……………………………………………

… 

Karta oceny merytorycznej 
 

Oferty złożonej w konkursie: 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej działań 

objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z 
organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, przyjętym Uchwałą nr XV/345/19 Rady Miasta Gdańska 

z dnia 24.10.2019r. 
 

Lp.  

1 Zgodność oferty ze Szczegółowymi warunkami otwartego konkursu ofert 

Tak/Nie 

2 Zgodność oferty z politykami miejskimi oraz RPO WP  

Tak/Nie 

Możliwość i sposób  
realizacji zadania - 14 

3  Opisano adresatów zadania (charakterystyka grupy, jej liczebność) 

0 – 3 

4 Sposób planowanych działań (planowane działania informacyjne, promocyjne, rekrutacja 
adresatów i współpraca z jednostkami miejskimi) 

0 – 8 

5 Jasno określono terminy realizacji poszczególnych działań 

0 – 3 

Dotychczasowa współpraca -6 – 0  

6 Rzetelność oferenta. 

 -3 – 0   

7 Terminowość oferenta. 

 -3 – 0   

Jakość realizacji zadania – 41 

8 Spójność działań z rezultatami 

0 – 5 

9 Realność (możliwość osiągnięcia rezultatów) 

0 – 3 

10 Trwałość rezultatów - wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych 
działaniach organizacji 
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0 – 3 

11 Informacja o wcześniejszej działalności oferenta 

0 – 6 

12 Zasoby kadrowe (rola pełniona w projekcie) 

0 – 5  

13 Koncepcja planowanych działań społecznych i przestrzennych (adekwatna ilość spotkań z 
mieszkańcami, spójność działań, metody pracy, trwałość projektu po jego zakończeniu) 

0 – 12 

14  Innowacyjność (np. nowe metody), realizacji zadania lub zastosowanie dobrych praktyk. 

0 – 4 

15 Oferta wspólna lub współpraca z innymi podmiotami 

0 – 3 

Kalkulacja przewidywanych kosztów i adekwatność budżetu – 15  

16 Adekwatność kosztów do działań  

0 – 5 

17 Określenie pozycji kosztorysowych w poszczególnych działaniach 

0 – 3  

18 Realność kosztów (stawek) 

0 – 4  

19  Prawidłowo określono miary i jednostki kosztów 

0 – 3  

 20 Uwagi dotyczące oceny merytorycznej oferty 
 

SUMA PUNKTÓW 
 0 – 70  

 

 

 

....................................................................... 

Podpis Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Komisji 

 

 



Załącznik B1 do Załącznika nr 1 

do Zarządzenia nr 260/20 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Z dnia 2 marca 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik B2 do Załącznika nr 1 

do Zarządzenia nr 260/20 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Z dnia 2 marca 2020r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik B3 do Załącznika nr 1 

do Zarządzenia nr 260/20 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Z dnia 2 marca 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik B4 do Załącznika nr 1 

do Zarządzenia nr 260/20 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Z dnia 2 marca 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik B5 do Załącznika nr 1 

do Zarządzenia nr 260/20 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Z dnia 2 marca 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik B6 do Załącznika nr 1 

do Zarządzenia nr 260/20 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Z dnia 2 marca 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik B7 do Załącznika nr 1 

do Zarządzenia nr 260/20 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Z dnia 2 marca 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik C1 do Załącznika nr 1 

do Zarządzenia nr 260/20 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Z dnia 2 marca 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik C2 do Załącznika nr 1 

do Zarządzenia nr 260/20 

Prezydenta Miasta Gdańska 

Z dnia 2 marca 2020 r. 
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