Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2017
Dyrektora GCPU z dnia 11.10.2017 r.

Regulamin konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta
Gdańska na rok 2017 (zad. 1.10: Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (udział w szkoleniach, konferencjach,
warsztatach itp.), w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych
rekomendowanych przez KBPN, ORE, PARPA oraz superwizje dla specjalistów)

§1
Informacje ogólne
1. Konkurs jest ogłaszany przez Dyrektora Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień na podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).
2. Celem konkursu jest wybór najlepszych ofert dotyczących realizacji zadania konkursowego:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje realizatorów działań z zakresu
profilaktyki uzależnień.
3. Na realizację zadań w 2017 r. przewiduje się łączny budżet w wysokości: 4 290 zł.
4. Płatność za wykonane usługi nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
GCPU prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT na wskazane konto. Rachunek lub faktura
powinny zawierać numer umowy oraz numer konta bankowego.
5. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert
przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu
rozstrzygnięcia konkursu ofert.
6. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert jest zamieszczane zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
7. Szczegółowy opis zadań, regulamin konkursu oraz zasady przyznawania i rozliczania zadania
umieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień znajdującego się pod adresem www.bip.gcpu.pl
§2
Warunki uczestnictwa w konkursie oraz sposób przygotowania oferty
1. Konkurs skierowany jest do podmiotów, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015
r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności
dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym
organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), zwanych
w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentem".

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie.
3. Maksymalny termin realizacji zadań objętych finansowaniem z zadania upływa w dniu 15 grudnia
2017 r.
4. Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami
drogą mailową na adres: konkursy@gcpu.pl lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z napisem
nazwy konkursu, w siedzibie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna
5 (piętro nr IV), sekretariat - p.406.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta.
6. Do oferty należy załączyć:
1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym
podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
2) kopię aktualnego Statutu (dotyczy organizacji pozarządowej) lub regulaminu (dotyczy podmiotu
leczniczego)
2) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
3) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę
o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz
niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną
przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych
środków pod względem finansowym i rzeczowym;
5) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że
kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie
zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
§3
Miejsce oraz termin składania ofert
1. Miejscem składania ofert jest: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5
(piętro nr IV), sekretariat - p.406.
2. Termin składania ofert: 27 października 2017 r. godz.15.00.
3. Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w terminie.
§4
Opis sposobu wyboru ofert

1. Każda oferta podlega ocenie. Karta oceny ofert w załączniku nr 10
2. Ocena złożonych ofert następuje zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym.
3. Ocena ofert jest dwuetapowa. Pierwszy etap obejmuje ocenę formalną, a drugi etap ocenę
merytoryczną. Ocenie merytorycznej podlegają tylko te oferty, które pozytywnie przeszły ocenę
formalną.
4. Przy ocenie oferty pod względem formalnym będą brane pod uwagę:
1) zgodność statusu prawnego oferenta z ogłoszeniem konkursu;
2) terminowość nadesłania oferty;
3) zgodność wnioskowanej kwoty zadania z ogłoszeniem konkursu;
4) zgodność terminu realizacji zadania z ogłoszeniem konkursu;
5) podpisanie oferty przez upoważnione osoby;
6) dołączenie wymaganych załączników.
5. Lista ofert ocenionych formalnie zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GCPU,
na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
6. Wynik końcowy zostaje obliczony poprzez dodanie trzech wyników cząstkowych:
Część dot. jakości programu merytorycznego i możliwości realizacji (pkt I)
Część dot. kalkulacji kosztów (pkt II)
Część dot. ceny (pkt. II)
Wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.
§5
Finansowanie zadań
1. Na realizację zadania w 2017 r. przeznacza się środki publiczne w wysokości: 4 290 zł.
2. W ramach budżetu zadania pokryte mogą być tylko koszty ujęte w ofercie Oferenta.
§6
Warunki realizacji zadania
1. Z oferentami, których oferty zostaną wybrane przez komisję w toku postępowania konkursowego,
zostaną zawarte umowy o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego.

2. Przed podpisaniem umowy Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień przeprowadza negocjacje
z Oferentami, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do kosztorysu, harmonogramu i zakresu
realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego.
3. Budżet zadania będzie udzielona na podstawie umowy zgodnej z art. 151 ustawy o finansach
publicznych oraz art. 14 ust. 3 ustawy o zdrowiu publicznym.
4. Oferent, który otrzyma realizację zadania, jest zobowiązany do informowania o źródle pochodzenia
funduszy na zasadach określonych w umowie. Na wszystkich materiałach, w szczególności
promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania,
oraz zakupionych środkach trwałych, należy umieścić logo Narodowego Programu Zdrowia oraz
Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób
zapewniający jego dobrą widoczność.
5. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć
pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w budżecie (przesunięcie środków z jednej pozycji
do drugiej w ramach przyznanego zadania), zmiana terminów lub miejsca wykonania zadania, jak
również zmian merytorycznych zadania, wymaga uzyskania pisemnej zgody Gdańskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień.
§7
Sposób przekazywania informacji
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 3.11.2017 r.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 06.11.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej
Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i tablicy ogłoszeniowej Gdańskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień. Oferenci mają obowiązek śledzić stronę internetową BIP GCPU www.bip.gcpu.pl.
3. Kontakt: Anna Baranowska, Tel. (58) 320-02-56, 669-979-206, e-mail: a.baranowska@gcpu.pl

§8
Zasady przyznawania i rozliczania zadania
1. Wszelkie środki pochodzące z budżetu zadania Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień mogą
być użyte wyłącznie zgodnie z umową wsparcia lub powierzenia realizacji zadania z zakresu zdrowia
publicznego, zwaną dalej „umową”.
2. Budżet zadania może być wykorzystany w terminie określonym w umowie.
3. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168), naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) wydatkowanie środków zadania niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez Gdańskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień;
2) nierozliczenie w terminie otrzymanego zadania;

3) niedokonanie w terminie zwrotu środków z zadania w należnej wysokości.
4. Środki, które nie zostaną wykorzystane w terminie określonym w umowie, podlegają zwrotowi bez
odrębnego wezwania, w terminie określonym w tej umowie.
5. W przypadku stwierdzenia, że środki z budżetu zadania zostały wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Gdańskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień żąda zwrotu tej części środków, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych.
6. Zwrotu środków, wraz z odsetkami, zleceniobiorca winien dokonać na rachunek bankowy
Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień wskazany w umowie, zgodnie z art. 168 i 169 ustawy
z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
7. Zleceniobiorca, który otrzymał zadanie, jest zobowiązany do informowania o źródle pochodzenia
funduszy na zasadach określonych w umowie.
8. W złożonej ofercie należy wskazać dane teleadresowe oferenta (adres do korespondencji,
telefony, faks, e-mail itp.) oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadania z zakresu zdrowia
publicznego (koordynatora). Korespondencję i informacje przekazane zgodnie z tymi wskazaniami
uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli oferent nie powiadomił pisemne Gdańskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień o zmianach w tym zakresie.
9. Korespondencję do Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień należy kierować na adres
wskazany w umowie. Korespondencję i informacje przekazane zgodnie z tymi wskazaniami uważa się
za skutecznie doręczone, jeżeli Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień nie powiadomiło pisemnie
oferenta o zmianach w tym zakresie.
10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do rzetelnego dokumentowania działań podejmowanych
w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
może żądać przedstawienia dokumentacji w trakcie kontroli realizacji zadania, a także w trakcie
oceny sprawozdania końcowego lub częściowego z realizacji zadania.
11. Dokumentacja, o której mowa w ust. 10, musi zawierać w szczególności:
1) w przypadku warsztatów, seminariów, spotkań, konferencji, obozów, kolonii oraz szkoleń :
2) listę uczestników zawierającą imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, podpis uczestnika oraz,
jeżeli dotyczy, nazwę organizacji/instytucji i funkcję uczestnika,
3) listę podmiotów, z którymi zleceniobiorca zawarł umowy cywilnoprawne (trenerów,
wykładowców, wychowawców), wraz z umowami,
4) szczegółowy program, wraz z nazwiskami osób odpowiedzialnych za prowadzenie
poszczególnych elementów,
5) kopie materiałów rozdawanych uczestnikom,
6) raporty, materiały wypracowane podczas warsztatów,
7) kopie ankiet ewaluacyjnych,
8) raport ewaluacyjny (lub inną formę oceny przewidzianej w zadaniu);
9) w przypadku staży i wizyt studyjnych :

10) listę uczestników stażu/wizyty studyjnej, zawierającą imię, nazwisko, miejsce zamieszkania,
nazwę organizacji/instytucji, funkcję uczestnika oraz podpis,
11) szczegółowy program stażu/wizyty studyjnej,
12) oryginały podpisanych indywidualnych ankiet ewaluacyjnych opisujących przebieg
i oceniających wyniki stażu/wizyty studyjnej,
13) listę podmiotów odpowiedzialnych za realizację staży/wizyt studyjnych (gospodarze wizyt,
opiekunowie staży);
14) w przypadku zadań wydawniczych (w tym publikacji elektronicznych):
15) po jednym egzemplarzu wszystkich opublikowanych materiałów,
16) pliki elektroniczne zawierające opracowaną publikację utrwalone na powszechnie używanym
nośniku takim jak: płyta CD, DVD, pendrive, itp.
17) w przypadku prowadzonych badań pilotażowych; pisania programów, raportów:
18) listę podmiotów, z którymi zleceniobiorca zawarł umowy cywilnoprawne (ekspertów), wraz z
umowami,
19) wypracowane raporty, materiały
20) listy uczestników badań
21) raport ewaluacyjny (lub inną formę oceny przewidzianej w zadaniu);
12. Kalkulację kosztów należy sporządzić w złotych polskich według tabeli w formularzu
elektronicznym.
13. Koszty i ich kategorie uwzględnione w kalkulacji zadania muszą mieć swoje odzwierciedlenie
w szczegółowym opisie zadania.
14. W ramach kalkulacji powinny być wyraźnie wydzielone poszczególne kategorie kosztów działania
zaplanowane w ramach zadania i opisane w formularzu (np. w przypadku działania o nazwie
„pięciodniowe warsztaty dla samorządu uczniowskiego” w kalkulacji wyróżniamy następujące
kategorie: koszty wynagrodzenia trenerów, koszty udostępnienia sali, koszty zakwaterowania
uczestników, zakup biletów na dojazdy na warsztaty itp.)
15. Kalkulacja powinna w możliwie najlepszy sposób pokazywać sposób wyliczenia kosztów jak
wskazano w formularzu elektronicznym, np.:
Kategoria kosztów: koszty wynagrodzenia 1 trenera w trakcie 5-dniowych warsztatów
Koszt jednostkowy 80 PLN
Jednostka – osobo/dzień
Liczba jednostek -5
Koszt całkowity: 400 PLN
Dla dokładnego zobrazowania metody kalkulacji, zleceniobiorca może skorzystać z pola w formularzu
„Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:”.
16. Poszczególne rodzaje kosztów w kalkulacji należy umieścić w odpowiedniej części formularza
elektronicznego: koszty merytoryczne, koszty obsługi, w tym koszty administracyjne, inne koszty,
w tym koszty m.in. promocji.

17. Koszty zarządzania zadaniem obejmują wszystkie koszty dotyczące obsługi zadania z zakresu
zdrowia publicznego .
18. Kalkulacja kosztów powinna być zaplanowana gospodarnie. Nie oznacza to, że wybierać można
jedynie najtańszą cenę czy ofertę. Środki należy wydawać w sposób racjonalny.
19. Przy realizacji zadania, prowadzeniu księgowości, a także administrowaniu środkami
zleceniobiorca obowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz aktów wykonawczych do niej.
20. Cała dokumentacja merytoryczna i finansowa zadania powinna być przechowywana w siedzibie
zleceniobiorcy przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zleceniobiorca
realizował zadanie z zakresu zdrowia publicznego.
21. W zakresie zapobiegania podwójnemu finansowaniu obowiązują następujące zasady:
zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania procedur zabezpieczających przed podwójnym
sfinansowaniem tych samych wydatków równocześnie ze środków Gdańskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień i środków przekazanych przez inne organy;
22. Przy realizacji zadań finansowanych w ramach zadania Gdańskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień nie można:
1)przekazywać środków uzyskanych z budżetu zadania przez zleceniobiorcę na rzecz członków jego
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób
trzecich;
2)wykorzystywać środków uzyskanych przez zleceniobiorcę na rzecz członków jego organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich;
3)wykorzystywać środków uzyskanych
przez zleceniobiorcę na zakup towarów lub usług
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów dotowanego lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.
23. Środki przekazane przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień może zostać wykorzystana
wyłącznie od momentu zawarcia umowy na pokrycie kosztów:
1)niezbędnych do zrealizowania zadania;
2)przewidzianych w kalkulacji projektu;
3)poniesionych w trakcie realizacji zadania (nie ma możliwości finansowania kosztów poniesionych
przed dniem zawarcia umowy ani po zakończeniu realizacji zadania);
4)udokumentowanych w sposób umożliwiający ocenę realizacji zadania pod względem
merytorycznym i finansowym.
24. Zleceniobiorca powinien na bieżąco monitorować przebieg realizacji zadania, kontrolując
realizację zaplanowanych działań oraz właściwe wykorzystanie funduszy. Zleceniobiorca zobowiązany
jest do poinformowania Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień o pojawiających się istotnych

przeszkodach mogących uniemożliwić zrealizowanie zaplanowanych działań lub osiągnięcie
zaplanowanych celów.
25. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia:
1)sprawozdania końcowego z realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia zakończenia jego realizacji;
2)sprawozdania częściowego z realizacji zadania, na wezwanie Gdańskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień, lub w terminie określonym w umowie.
26. Sprawozdanie końcowe należy sporządzić w oparciu o wzór sprawozdania stanowiący załącznik
Nr 9 do ogłoszenia.
27. Kontrola wykonywania zadań jest dokonywana na podstawie art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

