OGŁOSZENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w roku 2011, w zakresie upowszechniania i ochrony praw
konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie
realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wspierania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.
I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Urząd
ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania.
Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji
Zadanie 1 Edukacja konsumencka dzieci i młodzieży
Zadanie musi się przyczyniać do wzrostu świadomości konsumenckiej dzieci i
młodzieży
a) zadanie może być realizowane w formie warsztatów, szkoleń, wykładów,
konferencji, festynów oraz gier edukacyjnych, broszur, ulotek i innych materiałów
wydawniczych, a także akcji edukacyjno-informacyjnych prowadzonych w
Internecie,
b) zadanie może mieć charakter lokalny, regionalny bądź ogólnopolski
c) wymagane jest posiadanie Eksperta ds. konsumenckich, który będzie
odpowiedzialny za merytoryczne opracowanie materiałów w zakresie edukacji
konsumenckiej,
Ekspert ds. konsumenckich
Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe magisterskie (lub równoważne w przypadku ukończenia
uczelni zagranicznej)
Wymagane doświadczenie:
- min. 3-letnie doświadczenie w zakresie ochrony konsumentów w minimum jednych z
podanych obszarów: działalności dydaktyczna, działalność naukowa, udzielanie
porad prawnych w zakresie ochrony konsumentów, prowadzenie postępowań z
zakresu ochrony konsumentów
Od eksperta wymagana jest znajomość przepisów dotyczących obowiązków i praw
konsumentów, w szczególności ustaw: o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, o kredycie konsumenckim, o
ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny, o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
o cenach, o usługach turystycznych, przepisów Kodeksu cywilnego (w szczególności
przepisów dotyczących niedozwolonych postanowień umownych), Prawo
telekomunikacyjne.

50 000 zł
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Zadanie 2 Bezpieczeństwo produktów
Zadanie ma się przyczynić do wzrostu świadomości konsumentów w zakresie
bezpieczeństwa produktów
a) zadanie może być realizowane w formie warsztatów, szkoleń, wykładów,
konferencji, festynów oraz gier edukacyjnych, broszur, ulotek i innych materiałów
wydawniczych, a także akcji edukacyjno-informacyjnych prowadzonych w Internecie,
b) zadanie może mieć charakter lokalny, regionalny bądź ogólnopolski
c) wymagane jest posiadanie Eksperta ds. bezpieczeństwa produktów, który będzie
odpowiedzialny za merytoryczne opracowanie materiałów w zakresie edukacji
konsumenckiej
Ekspert ds. bezpieczeństwa produktów
Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe magisterskie (lub równoważne w przypadku ukończenia
uczelni zagranicznej)
Wymagane doświadczenie:
- min. 3-letnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa produktów w minimum
jednych z podanych obszarów: działalność dydaktyczna, działalność naukowa,
udzielanie porad prawnych, prowadzenie postępowań z zakresu ogólnego
bezpieczeństwa produktów, prowadzenie postępowań w związku z kontrolą produktów
w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów,
kontrolą wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi lub
innymi wymaganiami, kontrolą produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub
przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu.

50 000 zł

Od eksperta wymagana jest znajomość przepisów dotyczących obowiązków i praw
konsumentów oraz przedsiębiorców, w szczególności: ustaw: o ochronie konkurencji i
konsumentów, o ogólnym bezpieczeństwie produktów, o systemie zgodności, o
Inspekcji Handlowej, o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, kodeks
cywilny, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu
cywilnego, rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia krajowego systemu
informacji o produktach niebezpiecznych, w sprawie bezpieczeństwa i znakowania
produktów włókienniczych, rozporządzenia w sprawie dodatkowych wymagań
dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom, w
sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym
bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek, w sprawie wzoru
powiadomienia o produkcie który nie jest bezpieczny, w sprawie sposobu działania
krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich, w sprawie
szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych, w sprawie
dodatkowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i znakowania produktów, które
stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne niż
rzeczywiste przeznaczenie, w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony
indywidualnej, w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, w sprawie
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.
Zadanie 3 Oznakowanie żywności
Zadanie ma zwiększać świadomość konsumentów w
żywności

50 000 zł
zakresie oznakowania

a)zadanie może być realizowane w formie warsztatów, szkoleń, wykładów,
konferencji, festynów oraz gier edukacyjnych, broszur, ulotek i innych materiałów
wydawniczych, a także akcji edukacyjno-informacyjnych prowadzonych w Internecie,
b) zadanie może mieć charakter lokalny, regionalny bądź ogólnopolski
c) wymagane jest też posiadanie Eksperta ds. oznakowania żywności, który będzie
odpowiedzialny za merytoryczne opracowanie materiałów
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Ekspert ds. oznakowania żywności
Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe magisterskie (lub równoważne w przypadku ukończenia
uczelni zagranicznej)
Wymagane doświadczenie:
- min. 3-letnie doświadczenie w zakresie znakowania żywności w minimum jednych z
podanych obszarów: działalności dydaktyczna, działalność naukowa, prowadzenia
postępowań kontrolnych żywności w dziedzinie bezpieczeństwa (ochrony zdrowia i
życia konsumentów) lub w zakresie jakości handlowej.
Od eksperta wymagana jest znajomość przepisów dotyczących obowiązków i praw
konsumentów, w szczególności ustaw o Inspekcji Handlowej, o cenach, o warunkach
zdrowotnych żywności i żywienia, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o towarach paczkowanych, o organizmach
genetycznie modyfikowanych, o rolnictwie ekologicznym a także rozporządzenie w
sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru
żywnościowego z umową, w sprawie znakowania środków spożywczych, w sprawie
znakowania żywności wartością odżywczą, w sprawie dozwolonych substancji
dodatkowych, w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety, w sprawie
substancji wzbogacających dodawanych do żywności, w sprawie dodawania do
żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji, w
sprawie dozwolonych substancji dodatkowych.
Zadanie 4 Edukacja finansowa
Zadanie ma zwiększać świadomość konsumentów w zakresie przysługujących
im praw podczas dokonywania płatności, zawierania umów o prowadzenie
konta, kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny
a) zadanie może być realizowane w formie warsztatów, szkoleń, wykładów,
konferencji, festynów oraz gier edukacyjnych, broszur, ulotek i innych materiałów
wydawniczych, a także akcji edukacyjno-informacyjnych prowadzonych w Internecie,
b)zadanie może mieć charakter lokalny, regionalny bądź ogólnopolski
c)wymagane jest też posiadanie Eksperta ds. konsumenckich, który będzie
odpowiedzialny za merytoryczne opracowanie materiałów w zakresie edukacji
konsumenckiej.

50 000 zł

Ekspert ds. konsumenckich
Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe magisterskie (lub równoważne w przypadku ukończenia
uczelni zagranicznej)
Wymagane doświadczenie:
- min. 3-letnie doświadczenie w zakresie ochrony konsumentów w minimum
jednych z podanych obszarów: działalność dydaktyczna, działalność naukowa,
udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony konsumentów, prowadzenie
postępowań z zakresu ochrony konsumentów.
Od eksperta wymagana jest znajomość przepisów dotyczących obowiązków i praw
konsumentów, w szczególności ustaw: kodeks, cywilny, prawo bankowe, o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny, o kredycie konsumenckim, o elektronicznych
instrumentach płatniczych, kodeks spółek handlowych, o funduszach
inwestycyjnych, o obligacjach, o obrocie instrumentami finansowymi, o nadzorze
nad rynkiem kapitałowym, o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Zadanie 5 Bezpieczeństwo zakupów w Internecie
Zadanie ma zwiększać świadomość konsumentów na temat przysługujących
im praw podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu

50 000 zł
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a)zadanie może być realizowane w formie warsztatów, szkoleń, wykładów,
konferencji, festynów oraz gier edukacyjnych, broszur, ulotek i innych materiałów
wydawniczych, a także akcji edukacyjno-informacyjnych prowadzonych w
Internecie,
b)zadanie może mieć charakter lokalny, regionalny bądź ogólnopolski
c)wymagane jest też posiadanie Eksperta ds. konsumenckich, który będzie
odpowiedzialny za merytoryczne opracowanie materiałów w zakresie edukacji
konsumenckiej.
Ekspert ds. konsumenckich
Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe magisterskie (lub równoważne w przypadku ukończenia
uczelni zagranicznej)
Wymagane doświadczenie:
- min. 3-letnie doświadczenie w zakresie ochrony konsumentów w minimum jednych z
podanych obszarów: działalności dydaktyczna, działalność naukowa, udzielanie
porad prawnych w zakresie ochrony konsumentów, prowadzenie postępowań z
zakresu ochrony konsumentów
Od eksperta wymagana jest znajomość przepisów dotyczących obowiązków i praw
konsumentów, w szczególności ustaw: ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy kodeks cywilny, o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, o ochronie
konkurencji i konsumentów, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie danych
osobowych.
Zadanie 6 Przeprowadzenie testu porównawczego wód mineralnych oraz wód
źródlanych
Zadanie ma dostarczyć konsumentom
i właściwościach badanych produktów.

rzetelnej

informacji

o

60 000 zł

cechach

W ramach zadania należy:
a)

dokonać zakupu wybranych towarów (minimum 15 wód – w tym wody
mineralne i wody źródlane);
b) uwzględnić:








badania sensoryczne: zapach, smak, wygląd;
badania chemiczne: azotyny, azotany, żelazo, utlenialność (ChZTMn), wapń, magnez, potas, bar, sód, wodorowęglany, siarczany,
chlorki, fluorki, ozon, amon;
badania mikrobiologiczne: bakterie z grupy Coli, E.coli,
Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Closdtridia redukująca
siarczyny, ogólna liczba bakterii w temp. 20°C, ogólna liczba
bakterii w temp. 37°C;
pierwiastki promieniotwórcze: Rad 226 i Rad 228, Uran;
wartość pH na zgodność z deklaracją umieszczoną na etykiecie;
prawidłowość oznakowania wód.

c) zweryfikować spełnianie wymagań jakościowych (wyniki badań
laboratoryjnych należy porównać z deklaracją producenta na etykiecie i ocenić
ich zgodność, sprawdzenie sumy wszystkich składników mineralnych na
zgodność z deklaracją umieszczoną na etykiecie);
d) przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie testów produktów w
akredytowanym laboratorium;
e) sporządzić raport z przeprowadzonych badań;
f) dostarczyć do Urzędu opracowane wyniki testów;
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g) zamieścić na raporcie logo UOKiK oraz własne logo a wewnątrz okładki
umieścić informację, iż badanie zostało wykonane ze środków przekazanych
przez UOKiK;
h) wyniki testów opublikować w ogólnopolskim dzienniku (lub tygodniku),
zaakceptowanym przez Urząd oraz zamieścić w publikacji, wydawanej przez tę
organizację konsumencką;
i) opublikować wyniki badań na stronie internetowej organizacji konsumenckiej;
j) współpracować z UOKIKem w zakresie promocji raportu.
Do oferty należy dołączyć propozycję konkretnych produktów przeznaczonych do
objęcia testami (wraz z uzasadnieniem wyboru) a także skrócony opis przyjętych
metod przeprowadzenia testów.

II. Zasady przyznawania dotacji
1.
2.
3.
4.
5.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na działania nie związane w
całości z realizacją zadania zleconego.
Udział pozostałych kosztów nie związanych bezpośrednio z realizacją zadania (cz. II
kosztorysu – „koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne”) nie
może przekraczać 15% ogółu zaplanowanych kosztów.
W przypadku, gdy na dane zadanie nie zostanie przyznane dofinansowanie, środki mogą
zostać przesunięte na realizację innego zadania z zadań 1-5
W przypadku, gdy zadanie ma być realizowane w formie warsztatów, szkoleń,
wykładów, konferencji dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie kosztów
noclegów i dojazdów uczestników konferencji.

III. Termin realizacji zadania
Zadania muszą być realizowane do 31 grudnia 2011 roku.
IV. Warunki realizacji zadania
1.

Oferent, któremu zostanie przyznana dotacja jest zobowiązany do prowadzenie
dokumentacji z realizacji zadania.

2. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden
podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty
odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
3. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić
w sposób czytelny informację w wydawanych przez siebie, w ramach zadania,
publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez
media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru
zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację
kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w następującym brzmieniu: „Zadanie/nazwa
zadania zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki finansowaniu/dofinansowaniu ze
środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”; „Publikacja została wydana
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dzięki finansowaniu/dofinansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
4. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i powinna być ujęta w pkt. IV.2
oferty – wycena pracy wolontariuszy może stanowić wkład własny finansowy
w wysokości nie większej niż 25% całości wkładu własnego).
7. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie danych
osobowych.
8. Dopuszcza się dokonanie przeniesienia wydatków (do 10 %) poszczególnych pozycji
kosztorysu po poinformowaniu i uzyskaniu zgody UOKiK.
V. Termin i warunki składania ofert
1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6, poz. 25) i podpisana
przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
2. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
3. W przypadku składania Oferty na więcej niż jedno zadanie, dokumenty wymienione w
punkcie VII ogłoszenia Oferent składa w jednym egzemplarzu.
4. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2011 roku do
godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy
ul. Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju nr 116 (liczy się data wpływu do
kancelarii)
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Kancelaria Ogólna, pok.116
(liczy się data wpływu do kancelarii)
5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, pismem
maszynowym (komputerowym).
6. Poszczególne strony oferty winny być ze sobą połączone ponumerowane i parafowane
przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
7. Poszczególne załączniki do oferty muszą być ze sobą połączone i ponumerowane.
8. Oferta powinna zawierać spis załączników.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane przez
osobę (osoby) podpisującą ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w
układzie wyznaczonym wzorem oferty.
10. Kosztorys powinien być sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
ogłoszenia.
11. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie lub paczce
opatrzonej danymi:
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Konkurs ofert 2011 dla konsumenckich organizacji pozarządowych
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW,
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
nie otwierać przed 25 lipca 2011 godz. 10.00
Nazwa i adres Oferenta:
Identyfikacja poszczególnych konkursów: (określić tytuł zgodnie z tytułem zadania
wskazanym w ogłoszeniu).
12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Oferty nieczytelne, niekompletne, niespełniające wymagań wymienionych w punktach 110, lub wskazujące, iż Oferent nie spełnia wymagań formalnych określonych w kolejnej
części niniejszego opracowania jak również złożone po terminie wskazanym w
ogłoszeniu, zostaną odrzucone.
14. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na dane zadanie.
15. Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mogą
udzielać stosownych wyjaśnień na pytania oferenta dotyczących zadań konkursowych
oraz wymogów formalnych :
Biuro Dyrektora Generalnego nr telefonu 22 55 60 129, e-mail: bdg@uokik.gov.pl od
poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15.

VI. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne.
1) Ocena, czy złożona oferta jest kompletna.
2) Ocena, czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji
zgodnie z KRS.
3) Ocena, czy posiada status organizacji pozarządowej lub innego podmiotu prowadzącego
działalność pożytku publicznego, zgodnie z art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
4) Ocena, czy jest organizacją, do której statutowych zadań należy ochrona interesów
konsumentów (zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów – Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.),
5) Ocena, czy:
a) Oferent jest niezależny od przedsiębiorstw oraz ich związków
b) nie prowadzi działalności gospodarczej
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c) prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i przeznacza dochód z tej
działalności wyłącznie na realizację celów statutowych organizacji, zgodnie z art. 4
ust.13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U.
Nr 50, poz. 331 ze zm.).
6) Ocena, czy Oferent jest wiarygodny pod względem finansowym.
7) Ocena, czy Oferent przeprowadzi badanie w akredytowanym laboratorium (dotyczy
zadania 6).
Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie każdy z
Oferentów, który spełni łącznie wyżej wymienione wymagania formalne.
2. Kryteria merytoryczne do zadań 1-5.
1) Zgodność merytoryczna projektu z wymaganiami konkursowymi.
2) Adekwatność założeń projektu do oczekiwanych efektów.
3) Wysokość planowanych kosztów w stosunku do zakresu rzeczowego zadania.
4) Przewidywana efektywność projektu (koszty do zakładanych rezultatów).
5) Przydatność i atrakcyjność zadania dla beneficjentów.
6) Kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, dające
gwarancję jego poprawnego przebiegu (kwalifikacje osób na podstawie oświadczeń, cv).
7) Udokumentowane doświadczenie Oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze, w
szczególności w zakresie formy prowadzonego zadania (np. recenzje, foldery, wydruki,
notatki prasowe, raporty, sprawozdania, referencje itp.)
3. Kryteria merytoryczne do zadania 6
1) Zgodność merytoryczna projektu z wymaganiami konkursowymi.
2) Wysokość planowanych kosztów w stosunku do zakresu rzeczowego zadania.
3) Udokumentowane doświadczenie Oferenta w przeprowadzaniu testów jakości produktów
spożywczych (np. umowy, artykuły prasowe, raporty, sprawozdania, referencje itp.)
Zamawiający każde kryterium merytoryczne ocenia przyznając punkty od 0 do 5.
Uzyskanie w którymkolwiek kryterium 0 punktów, co wiąże się z brakiem możliwości
zapewnienia wykonania zadania w ramach określonych przez Zamawiającego, skutkować
będzie odrzuceniem oferty, jako niespełniającej wymogów fomalnych.

VII. Wymagana dokumentacja
1.Dokumenty służące potwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w pkt. 1-7
przedkładane przez Oferentów:
1)

kserokopia aktualnego wypisu/odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego dopuszczenie do
obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zadania oraz zawierającego
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nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania Oferenta wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert, poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Oferenta
2)

kserokopia zaświadczenia REGON, poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Oferenta,

3)

kserokopia zaświadczenia NIP, poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Oferenta,

4)

kserokopia statutu działania podmiotu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Oferenta,

5)

kserokopia sprawozdania finansowego z ostatniego roku – bilans oraz rachunek
zysków i strat, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania bilansu,
informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres 1
roku poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta, dopuszcza się
możliwość przedłożenia sprawozdania złożonego do właściwego organu, ale jeszcze
nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzający, o którym mowa w art. 53 ust. 1 w
związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości.

6)

informacja pisemna o stanie zadłużenia (zobowiązania wymagalne) na koniec
miesiąca poprzedzającego złożenie oferty podpisana przez Oferenta,

7)

oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i Urzędzie Skarbowym

8)

oświadczenie Oferenta o niezależności zgodnie z art. 4 ust.13 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze
zm.) wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do ogłoszenia.

9)

oświadczenie Oferenta o możliwości przeprowadzenia badań w akredytowanym
laboratorium (dotyczy zadania nr 6).

2. Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:
Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania, od pracownika UOKiK,
informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania
umowy, w tym:
− oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji,
− zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do
umowy,
− potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do
przygotowania umowy,
− numer rachunku bankowego wyodrębniony dla poszczególnego zadania.
VIII. Termin i tryb wyboru oferty
1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zamawiający powołuje Komisję Konkursową
i wyznacza spośród jej członków Przewodniczącego.
2. Komisja Konkursowa działa na zasadach określonych w Regulaminie Komisji
Konkursowej, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu.
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3. Po analizie złożonych ofert Komisja Konkursowa przedłoży rekomendacje co do
wyboru ofert kierownikowi Zamawiającego.
Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert
1. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na
tablicy ogłoszeń w terminie do 15 dni roboczych od otwarcia ofert, w siedzibie
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie internetowej
www.uokik.gov.pl .
2. Każdy może pisemnie żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
3. Oferent, który doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Komisję Konkursową
zasad konkursowych, może złożyć umotywowane zastrzeżenie do Dyrektora
Generalnego UOKiK, za pośrednictwem Komisji Konkursowej.
4. Zastrzeżenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu powinno zawierać:
1) określenie naruszonych zasad,
2) wskazanie doznanego uszczerbku Oferenta,
3) wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem zasad konkursowych i
doznanym uszczerbkiem Oferenta.
5. Zastrzeżenie można wnieść w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia
konkursu.
6. Zamawiający informuje o otrzymaniu zastrzeżenia pozostałych Oferentów.
7. Zamawiający rozpoznaje i rozstrzyga zastrzeżenie w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia
i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu zastrzeżenie oraz niezwłocznie
zamieszcza rozstrzygnięcie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie
internetowej www.uokik.gov.pl.
8. W przypadku uwzględnienia zastrzeżenia Zamawiający dokonuje ponownej oceny
złożonych ofert, na zadanie, którego dotyczyło uwzględnione zastrzeżenie.
9. W razie odrzucenia lub oddalenia przez Komisję Konkursową wszystkich ofert
Zamawiający niezwłocznie ogłasza nowy konkurs.
10. W przypadku, gdy na określony typ zadania stanowiącego przedmiot konkursu ofert,
wpłynęła tylko jedna oferta, Zamawiający stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie może przyjąć tę ofertę.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zastrzega sobie prawo odstąpienia od
rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert.

IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie o zrealizowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim
zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
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Na realizację zadań tego samego rodzaju, co wymienione w tym zarządzeniu, w 2009
i w 2010 roku były przekazane dotacje w ramach otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych.
2009

Prowadzenie ogólnopolskiego bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w
zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń z wyłączeniem
miasta Warszawa i okolic

807 000 zł

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień
konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń dla miasta Warszawa i okolic

215 322 zł

Pomoc prawna przy prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi i
polubownymi sądami konsumenckimi oraz sporządzanie pism procesowych na
rzecz konsumentów

259 997 zł

Opracowanie, redakcja, druk i kolportaż biuletynu dla rzeczników konsumentów

2010

75 038 zł

Realizacja przedsięwzięcia „Infolinia konsumencka”

570 000 zł

RAZEM:

1.927.357

Opracowanie, redakcja i elektroniczna dystrybucja biuletynu dla rzeczników
konsumentów

15 813,16

Realizacja przedsięwzięcia „Infolinia konsumencka”

518 882,72

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień
konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń dla miasta Warszawa i okolic

213 058,75

Prowadzenie ogólnopolskiego bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w
zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń z wyłączeniem
miasta Warszawa i okolic

695 000

Pomoc prawna przy prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi i
polubownymi sądami konsumenckimi oraz sporządzanie pism procesowych na
rzecz konsumentów

259 997

RAZEM:

1 702 751,63
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania

Z tego środków
własnych (w zł)

Z tego
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Koszt całkowity

Powiązanie rodzaju
i proporcji
poniesionych kosztów
z realizacją zadania

Koszt jednostkowy

Rodzaj kosztów (koszty
merytoryczne i administracyjne
związane z realizacją zadania)

Jednostka miary

Lp.

Całkowity koszt zadania (w zł)
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Ilość jednostek

1.
2.

I.
Koszty merytoryczne

II.
Koszty obsługi zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne
III
Koszty wyposażenia i promocji

100 % (związane
bezpośrednio z
realizacją zadania)
(nie związane
bezpośrednio z
realizacją zadania)

100 % (związane
bezpośrednio z
realizacją zadania)

Razem
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ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 Kodeksu
karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) oświadczam, że reprezentowana
przeze mnie organizacja jest niezależna od przedsiębiorstw oraz ich związków oraz
nie prowadzi działalności gospodarczej/
prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz przeznacza
dochód z tej działalności wyłącznie na realizację celów statutowych
organizacji*

__________________________________________________
podpis(y)

______________________________
* niepotrzebne skreślić
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