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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwudniowych warsztatów w zakresie 

przygotowywania ofert i rozliczania dotacji. 

 

2. Cel zamówienia: 

 

Jednym z działań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest przeprowadzanie 

otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, w celu realizacji zadań publicznych m. in. w zakresie „Działalność na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, 

w który wpisuje się tzw. polityka senioralna. 

 

Warsztaty mają na celu przyczynić się do zwiększenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej  

z zakresu przygotowywania ofert i rozliczania dotacji przez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, m. in. w kontekście zmiany ramowych wzorów ofert w związku 

z 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 wykonania tych zadań. 

 

3. Termin zamówienia: 

 

Od 3 grudnia (środa) do 4 grudnia (czwartek) 2019 r. 

 

4. Miejsce zamówienia: 

 

Wykonawca zorganizuje warsztaty w tym samym obiekcie znajdującym się poza granicami 

administracyjnymi m. st. Warszawa w odległości geograficznej do 60 km. od siedziby 

Zamawiającego. 
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5. Uczestnicy zamówienia: 

 

W warsztatach planuje się udział 60 uczestników – przedstawicieli organizacji pozarządowych  

i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz seniorów. 

 

Za rekrutację uczestników warsztatów odpowiada Zamawiający. 

 

6. Zakres zamówienia: 

 

1) Transport: 

 

Wykonawca zapewni transport uczestników w liczbie do 60 osób z centrum Warszawy 

(Plac Defilad) do miejsca organizacji warsztatów oraz transport powrotny z miejsca 

organizacji warsztatów do centrum Warszawy (Plac Defilad). 

 

2) Koordynator: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia koordynatora, znającego program 

warsztatów, będącego do dyspozycji uczestników warsztatów od momentu zbiórki 

określonej w pkt 6.1), podczas pobytu uczestników warsztatów w hotelu,  

aż do momentu ich wymeldowania. 

 

Koordynator powinien mieć odpowiednie kompetencje do podejmowania w imieniu 

Wykonawcy wiążących decyzji dotyczących realizacji zamówienia i będzie ściśle 

współpracował z przedstawicielem Zamawiającego. 

 

3) Hotel: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w tym samym obiekcie 1 noclegu  

dla uczestników warsztatów i dla 2 przedstawicieli Zamawiającego. Obiekt powinien 

znajdować się poza granicami administracyjnymi m. st. Warszawa, w odległości 

geograficznej do 60 km od siedziby Zamawiającego. 
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Obiekt powinien spełniać minimum standard 3-gwiazdkowy1. Zakwaterowanie  

w pokojach 1-osobowych (przedstawiciele Zamawiającego) oraz 3-osobowych 

(uczestnicy warsztatów), wyposażonych w pełny węzeł sanitarny, sprzęt RTV i dostęp 

do sieci internetowej. W przypadku braku dostępności pokoi 3-osobowych, dopuszcza 

się pokoje 2-osobowe. Koordynator będzie czuwał nad zakwaterowaniem uczestników 

warsztatów. 

 

4) Wyżywienie: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi hotelarskiej i restauracyjnej  

w tym samym obiekcie w zakresie całodziennego serwisu kawowego, jednego 

śniadania w postaci „bufetu szwedzkiego” wg standardów hotelu, dwóch obiadów  

„na ciepło” i jednej kolacji w postaci „bufetu szwedzkiego” wg standardów hotelu  

dla uczestników warsztatów oraz dla 2 przedstawicieli Zamawiającego. 

 

Serwis kawowy powinien składać się z: wyrobów cukierniczych (ciastka kruche), kawy, 

herbaty, wody mineralnej butelkowanej niegazowanej i być dostępny dla uczestników 

w salach warsztatowych zgodnie z harmonogramem w ilości zapewniającej 

skorzystanie przez każdego z uczestników warsztatów w danej grupie. 

 

Obiad powinien składać się z: zupy lub zupy wegetariańskiej (do wyboru), ciepłego 

dania mięsnego lub dania wegetariańskiego (do wyboru) wraz z jednym dodatkiem  

i surówką, z napoju oraz deseru. 

 

Dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania  

na energię i składniki odżywcze. Świadczenie usług żywienia musi być zgodne  

z obowiązującymi normami europejskimi. 

 

5) Trenerzy: 

 

Wykonawca zapewni trenerów (3 osoby) prowadzących warsztaty, z czego jeden  

z trenerów poprowadzi wykład. Dopuszcza się, by trenerzy wspólnie poprowadzili 

wykład. 

                                                           
1 Przez standard oznaczony w gwiazdkach Zamawiający rozumie kategorię obiektu hotelowego określoną przez 

marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia obiektu hotelowego w drodze decyzji administracyjnej, 
wydanej na podstawie przepisów o usługach turystycznych. 
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Trenerzy będą również obecni na podsumowaniu warsztatów i wręczaniu 

zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. 

 

Trenerzy powinni spełniać kryteria określone w Rozdziale III.4 IWZ. 

 

6) Sale warsztatowe: 

 

Wykonawca zapewni trzy sale (3 x 20 osób) z miejscami siedzącymi, niezbędnym 

wyposażeniem (flipchart, stół, komputer podłączony do projektora) i obsługą 

techniczną, umożliwiające jednocześnie swobodną pracę warsztatową trzech grup.  

 

Jedna sala musi umożliwiać przeprowadzenie wykładu (1 x 60 osób), podsumowanie 

warsztatów, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i wręczanie zaświadczeń o ukończeniu 

warsztatów. 

 

Zamawiający dopuszcza, by w trzech salach odbywały się zajęcia warsztatowe,  

a w dodatkowej czwartej sali wykład, podsumowanie warsztatów, wypełnienie ankiet 

ewaluacyjnych i wręczanie zaświadczeń o ukończeniu warsztatów. 

 

Zamawiający dopuszcza, by jedna duża sala wykładowa została podzielona  

na mniejsze sale warsztatowe, umożliwiające jednocześnie swobodną pracę 

warsztatową trzech grup. 

 

7) Zawartość merytoryczna: 

 

Wykład oraz zajęcia warsztatowe w zakresie: 

 

 procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym 

(powiązanie z budżetem i innymi uchwałami – program współpracy, zadania 

roczne i wieloletnie); 

 kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert; 

 nowe koła gospodyń wiejskich a uczestnictwo w otwartym konkursie ofert; 

 ogłoszenie konkursowe – wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy; 

 nowe druki ofert – elementy formularza ofertowego; 

 składanie ofert w systemie Witkac.pl; 
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 jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji; 

 elementy umowy realizacji zadania; 

 zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach 

zadania – terminy; 

 realizacja zadania zgodnie z harmonogramem; 

 przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego  

i aneksy do umowy; 

 obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji; 

 obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych  

– przekazywanie klauzuli informacyjnej RODO; 

 ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania; 

 rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego  

– przykłady dokumentów; 

 niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie 

środków; 

 prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie 

poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur; 

 w jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji 

realizującej zadanie; 

 zwroty dotacji – rodzaje, odsetki; 

 sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków; 

 kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, 

zakres kontroli, dokumenty; 

 rozliczenie dotacji w jst, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje; 

 zmiany w drukach umów i sprawozdań; 

 małe granty – nowe druki oferty i sprawozdania; 

 regranting; 

 rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy. 

 

8) Ubezpieczenie: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników warsztatów  

oraz 2 przedstawicieli Zamawiającego od następstw nieszczęśliwych wypadków,  

w tym trwałe inwalidztwo oraz śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 

wypadku. 
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9) Materiały: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wydrukowania, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym: 

 programu warsztatów (druk w ilości równej liczbie zrekrutowanych 

uczestników); 

 konspektu warsztatów (druk w ilości równej liczbie zrekrutowanych 

uczestników); 

 ankiet ewaluacyjnych (druk w ilości równej liczbie zrekrutowanych 

uczestników); 

 raportu z warsztatów (druk w ilości 1 szt.), zawierającego opis działań 

przeprowadzonych przez Wykonawcę, merytorykę warsztatów, analizę ankiet 

ewaluacyjnych (ankiety ewaluacyjne stanowić będą załącznik do raportu  

z warsztatów) oraz analizę dalszych potrzeb szkoleniowych. 

 

Zamawiający odpowiada za opracowanie: 

 formularza zgłoszeniowego; 

 zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (druk przez Wykonawcę w ilości 

równej liczbie zrekrutowanych uczestników). 

 

Ww. dokumenty powinny być opatrzone logotypami Zamawiającego: 

 

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający zapewni długopisy oraz notatniki dla uczestników warsztatów. 
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7. Ramowy harmonogram warsztatów: 

 

Dzień pierwszy – 3 grudnia 2019 r. 

09:00 Zbiórka dla osób deklarujących dojazd transportem z Centrum Warszawy 

10:00-11:00 Rejestracja i zakwaterowanie 

11:00-12:30 Wykład – część wspólna 

12:30-12:45 Przerwa kawowa 

12:45-14:15 Warsztaty – praca w 3 grupach 

14:15-15:15 Obiad 

15:15-16:45 Warsztaty – praca w 3 grupach 

16:45-17:00 Przerwa kawowa 

17:00-18:30 Warsztaty – praca w 3 grupach 

18:30-19:30 Kolacja 

 

Dzień drugi – 4 grudnia 2019 r. 

08:00-09:00 Śniadanie 

09:00-10:30 Warsztaty – praca w 3 grupach 

10:30-10:45 Przerwa kawowa 

10:45-12:15 Warsztaty – praca w 3 grupach  

12:15-13:00 Podsumowanie + ewaluacja i wręczenie zaświadczeń 

13:00-13:45 Obiad 

13:45 Wyjazd z hotelu dla osób deklarujących dojazd transportem do Centrum 

Warszawy 

 


