OGŁOSZENIE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w roku 2012, 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

SZKOLENIA PRAWNE DLA POWIATOWYCH / MIEJSKICH
RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW I PRZEDSTAWICIELI
ORGANIZACJI KONSUMENCKICH.

75.000,00
zł

W ramach szkoleń, mających na celu podniesienie jakości świadczonego w
Polsce bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego, zostaną zrealizowane
następujące działania:
1. Organizacja szkoleń
2. Rekrutacja uczestników
3. Przygotowanie merytoryczne szkoleń
4. Przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 180 uczestników, z których co
najmniej 135 będą stanowić powiatowi lub miejscy rzecznicy
konsumentów.
5. Przeprowadzenie ewaluacji szkolenia, opracowanie raportu zawierającego
podsumowanie ankiet i rekomendacje oraz zapewnienie wsparcia
merytorycznego dla uczestników szkoleniach.
W programie każdego szkoleń znajdą się zagadnienia z co najmniej 4 spośród
wymienionych dziedzin prawa konsumenckiego:
 prawo bankowe i finansowe
 prawo ubezpieczeniowe
 prawo telekomunikacyjne
 prawo turystyczne
 prawo e-commerce i handlu na odległość oraz poza lokalem
przedsiębiorstwa
 warunki sprzedaży konsumenckiej

I. Ogólne wymagania wobec Organizacji
a) udokumentowane doświadczenie w organizacji szkoleń lub wykładów lub
warsztatów, w których udział wzięło łącznie przynajmniej 360 osób
b) udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług
poradnictwa konsumenckiego
c) posiadanie stałej wyspecjalizowanej merytorycznie i doświadczonej kadry
pracowniczej do przeprowadzenia szkoleń będących przedmiotem konkursu
d) posiadanie przez Organizację strony internetowej, którą organizacja
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wykorzysta do promocji szkoleń
e) Organizacja jest odpowiedzialna za koordynację szkoleń, skuteczną
rekrutację uczestników szkoleń, zapewnienie sal wykładowych, potrzebnego
sprzętu technicznego.
f) Organizacja będzie odpowiedzialna za materiały, które zostaną wykorzystane
przy ewaluacji wykładów - przygotowanie ankiet i dopilnowanie by zostały
wypełnione oraz wykonanie kilku zdjęć z przebiegu zajęć.
g) Organizacja zapewnia współpracę z radcą prawnym lub adwokatem,
posiadającym doświadczenie w zakresie ochrony konsumentów.

II. Obowiązki i kwalifikacje pracowników
Od Organizacji wymaga się posiadania na dzień złożenia wniosku
wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, która będzie odpowiedzialna za
realizację działania.
EKSPERCI:
Trenerzy - prawnicy:
Wymagane kwalifikacje:
– wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze (bądź równoważne w
przypadku ukończenia uczelni zagranicznej)
Wymagane doświadczenie:
– min. 3-letnie doświadczenie w zakresie ochrony konsumentów w minimum
jednym z podanych obszarów: działalność dydaktyczna, działalność naukowa,
udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony konsumentów, prowadzenie
postępowań z zakresu ochrony konsumentów
- doświadczenie obejmujące co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed terminem
złożenia wniosku w udzielaniu porad lub sprawowaniu merytorycznego
nadzoru nad udzielaniem porad w organizacji lub instytucji zajmującej się
ochroną konsumentów, która w ciągu 6 ostatnich miesięcy przed terminem
złożenia wniosku udzieliła minimum 1000 porad konsumentom.
- specjalizacja co najmniej w jednym z następujących obszarów:
 prawo bankowe i finansowe
 prawo ubezpieczeniowe
 prawo telekomunikacyjne
 prawo turystyczne
 prawo e-commerce
 prawo sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Organizacja jest zobowiązana zapewnić kadrę szkoleniową pokrywającą
łącznie wszystkie w/w obszary. Minimalna liczba prawników-trenerów
zaangażowanych w realizację działania wynosi 5 osób.
Specjalista ds. edukacji:
Wymagane kwalifikacje:
– wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie pedagogiki, psychologii lub
socjologii (bądź równoważne w przypadku ukończenia uczelni zagranicznej)
Wymagane doświadczenie:
– min. 3-letnie doświadczenie w pracy związanej z edukacją konsumencką,
– doświadczenie we współpracy z powiatowymi/miejskimi rzecznikami
konsumentów
Organizacja udokumentuje posiadanie w zasobach kadrowych ekspertów
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wymienionych poniżej, poprzez złożenie wraz z wnioskiem:
 kopii umów o pracę lub umów cywilnoprawnych poświadczających, że
każdy z trenerów na dzień złożenia wniosku współpracuje z organizacją lub
instytucją zajmującą się ochroną konsumentów nieprzerwanie od co
najmniej 6 miesięcy,
 oświadczenia o liczbie porad udzielonej przez organizację/instytucję, z
którą związany jest trener w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed terminem
złożenia wniosku,
 CV trenerów i specjalisty ds. edukacji,
 stosowne umowy lub oświadczenia ekspertów, potwierdzające że na czas
realizacji zadania będą współpracowali z Organizacją w tym zakresie.

III. W ramach realizacji zadania Organizacja jest zobowiązana
wykonać następujące działania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Logistyka i organizacja szkoleń
Rekrutacja i komunikacja
Przygotowanie merytoryczne szkoleń
Przeprowadzenie szkoleń
Ewaluacja, raport i wsparcie uczestników po szkoleniach
Wymagane jest przekazanie zdjęć z wykładów, list obecności na
szkoleniach oraz zestawienia konsultacji udzielonych w ramach wsparcia
merytorycznego po szkoleniach. Zdjęcia zostaną wykonane za pomocą
aparatu cyfrowego bądź telefonu komórkowego i przekazane Urzędowi w
postaci plików cyfrowych, o średniej bądź niskiej rozdzielczości.

1. LOGISTYKA I ORGANIZACJA SZKOLEŃ
1.1. Organizacja przedstawi Urzędowi terminarz planowanych szkoleń na
co najmniej tydzień przed pierwszym wykładem
1.2. Organizacja zapewni sale wykładowe oraz sprzęt multimedialny do
prezentacji podczas każdego ze spotkań: laptop, rzutnik, ekran
1.3. Organizacja zwróci prowadzącym wykłady koszty hotelu i dojazdu na
miejsce wykładu, zgodnie z budżetem zadania
1.4. Organizacja zapewni trenerom i uczestnikom ciepłe lub zimne napoje
podczas szkoleń
1.5. Organizacja nie zwraca kosztów hoteli i dojazdu uczestnikom.
2. REKRUTACJA I KOMUNIKACJA
2.1. Organizacja będzie odpowiedzialna za rekrutację uczestników i
promocję wykładów
2.2. Informacje o szkoleniu zostaną przekazane również organizacjom
konsumenckim oraz zamieszczone na stronie internetowej Organizacji
3. PRZYGOTOWANIE SZKOLEŃ
3.1. Analiza potrzeb szkoleniowych rzeczników:
3.1.1. Zadanie to obejmuje analizę zjawisk rynkowych i zagrożeń dla
konsumentów, z którymi spotykają się w swojej pracy rzecznicy
konsumentów i doradcy z organizacji konsumenckich
3.1.2. Analiza zostanie oparta na sprawach zgłaszanych Organizacji
przez konsumentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Próba spraw
przebadanych w trakcie analizy powinna być reprezentatywna i
wynosić co najmniej 1000 spraw.
3.1.3. Organizacja przekaże UOKiK sprawozdanie z analizy,
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obejmujące ilościowe oraz problemowe ujęcie poddanych analizie
spraw z zakresu prawa bankowego i finansowego,
ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, turystycznego, ecommerce i sprzedaży na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa.
3.2. Opracowanie metodologii szkoleń przez pedagoga
3.2.1. Szkolenia zaprojektowane zostaną jako jednodniowe, trwające
co najmniej 6 godzin.
3.2.2. Metodologia szkoleń zostanie opracowana przez pedagoga we
współpracy z prawnikami-trenerami
3.2.3. Dobór metod szkoleniowych ma zapewnić ciekawą i przystępną
dla uczestników formułę szkolenia.
3.3. Przygotowanie treści szkoleniowych
3.3.1. Dobór treści i ich przygotowanie zostanie wykonane przez
Organizację z uwzględnieniem wykonanej analizy potrzeb
3.3.2. Treść szkoleń będzie należeć do zakresu prawa bankowego i
finansowego,
ubezpieczeniowego,
telekomunikacyjnego,
turystycznego, e-commerce i sprzedaży na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa.
3.4. Opieka radcy prawnego lub adwokata
3.4.1. Organizacja
zapewni
opiekę
radcy
prawnego
nad
przygotowaniem treści szkoleń
3.5. Organizacja przekaże Urzędowi przygotowane treści nie później niż 5
dni roboczych przed pierwszym szkoleniem w celu ich akceptacji.
3.5.1 - W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania treści szkolenia Urząd
zgłosi swoje uwagi. Brak informacji w wyżej wskazanym terminie
oznacza zaakceptowanie treści szkolenia.
3.5.2 – W przypadku zgłoszenia uwag Organizacja zobowiązana jest
do ich naniesienia i przedstawienia ostatecznej wersji materiału w
ciągu 2 dni roboczych
4. PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ
4.1. Przeprowadzonych zostanie 6 jednodniowych szkoleń, w
miastach/lokalizacjach uwzględniających dostępność dla uczestników z
terenu całej Polski, w terminie do 15 grudnia 2012 r. Miasta, w których
odbędą się szkolenia powinny być tak dobrane, aby zapewnić
ogólnopolski charakter szkoleń.
4.2. Na każdym szkoleniu powinno być nie mniej niż 30 uczestników
4.3. Łączna liczba uczestników wynosi minimum 180 osób. W sytuacji,
gdyby okazało się, że we wszystkich wykładach wzięło udział mniej
osób, Organizacja zorganizuje, w ramach otrzymanych środków z
dotacji, dodatkowy wykład dla brakującej liczby uczestników
4.4. Minimum ¾ tej liczby powinni stanowić powiatowi i miejscy rzecznicy
konsumentów (135 osób). Pozostałe maksymalnie 45 miejsc zostanie
rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy organizacje konsumenckie, z
tym zastrzeżeniem, że jednej organizacji nie będzie przysługiwało
więcej niż 5 miejsc. W przypadku braku zgłoszeń na wolne miejsca z
większej liczby organizacji konsumenckich dopuszcza się przyznanie
więcej niż 5 miejsc jednej organizacji. O zakwalifikowaniu na
szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Jako przedstawiciel
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organizacji konsumenckiej rozumiana jest osoba współpracująca z nią
na postawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w zakresie
merytorycznym.
4.5. Czas szkolenia wynosić będzie min. 6 godzin. W czas szkolenia nie są
wliczane przerwy.
4.6. Szkolenie będzie się składać co najmniej z 4 bloków spośród niżej
wymienionych:
 prawo bankowe i finansowe,
 prawo ubezpieczeniowe,
 prawo telekomunikacyjne,
 prawo turystyczne,
 prawo e-commerce
 prawo sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
4.7. Niedopuszczalne jest prowadzenie więcej niż 2 bloków przez tego
samego trenera, ze względu na specjalistyczny charakter szkoleń.
4.8. Prowadzący wykłady będą dostępni dodatkowo przez 30 minut po
zakończeniu szkoleń (udzielanie odpowiedzi na dodatkowe pytania
uczestników).
4.9. Organizacja zapewni stworzenie list obecności uczestników.
5. EWALUACJA, RAPORT I WSPARCIE UCZESTNIKÓW PO SZKOLENIACH
5.1. Do zadań Organizacji należeć będzie również przeprowadzenie
ewaluacji wykładów.
5.1.1. Po każdym wykładzie trenerzy wypełnią ankietę ewaluacyjną
dotyczącą oceny przedmiotu
5.1.2. Po każdym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne
5.1.3. Wzór ankiet ewaluacyjnych zostanie przez Organizację
przekazany Urzędowi nie później niż na 3 dni przed pierwszym
szkoleniem
5.2. Organizacja opracuje także raport ze szkoleń zawierający:
5.2.1. zbiorcze podsumowanie ankiet ewaluacyjnych
5.2.2. rekomendacje
5.3. Organizacja zapewni wsparcie merytoryczne dla uczestników co
najmniej 10 dni po szkoleniach. Konsultacje odbywać się będą w
formie telefonicznej, osobistej lub drogą e-mail. Każda konsultacja
zostanie udokumentowana.
IV. TERMIN REALIZACJI SZKOLEŃ
1. Organizacja jest zobowiązana zrealizować wszystkie wykłady do 15
grudnia 2012 r.

II. Zasady przyznawania dotacji
1. 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).
2. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na działania nie związane w
całości z realizacją zadania zleconego.
3. Udział pozostałych kosztów nie związanych bezpośrednio z realizacją zadania (cz. II
kosztorysu – „koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne”) nie może
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przekraczać 15% ogółu zaplanowanych kosztów przewidzianych do sfinansowania ze
środków pochodzących z dotacji.

III. Termin realizacji zadania
Zadanie musi zostać zrealizowane do 31 grudnia 2012 roku.

IV. Warunki realizacji zadania
1. Organizacja, której zostanie przyznana dotacja jest zobowiązana do prowadzenia
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 logo
UOKiK oraz 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 dzięki finansowaniu/dofinansowaniu ze
środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sposób zamieszczenia logo Urzędu zostanie przesłany do wcześniejszej akceptacji Urzędu
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).
5. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w
szczególności ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie danych
osobowych.
6. 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 Organizacji.
2. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
3. W przypadku składania Oferty na więcej niż jedno zadanie, dokumenty wymienione w
punkcie VII ogłoszenia Organizacja składa w jednym egzemplarzu.
4. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 7 listopada 2012 r. do godz. 10:00
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pl. 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
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(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. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Organizacji.
10. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione przez Organizację do
składania w jej imieniu oświadczeń woli.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane przez
osobę (osoby) podpisującą ofertę. Organizacji nie wolno dokonywać żadnych zmian w
układzie wyznaczonym wzorem oferty.
12. Kosztorys powinien być sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
ogłoszenia.
13. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie lub paczce
opatrzonej danymi:
Konkurs ofert 2012 dla konsumenckich organizacji pozarządowych
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW,
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
nie otwierać przed 7 listopada 2012 r. do godz. 10:15
Nazwa i adres Organizacji:
Identyfikacja poszczególnych konkursów: (określić tytuł zgodnie z tytułem zadania
wskazanym w ogłoszeniu).
14. Organizacja ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 listopada 2012 r. o godz. 10.30 w sali 136.
16. Oferty nieczytelne, niekompletne, niespełniające wymagań wymienionych w punktach 110, lub wskazujące, iż Organizacja nie spełnia wymagań formalnych określonych w
kolejnej części niniejszego opracowania jak również złożone po terminie wskazanym w
ogłoszeniu, zostaną odrzucone.
17. Organizacja może złożyć tylko 1 ofertę na dane zadanie.
18. Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mogą
udzielać stosownych wyjaśnień na pytania oferenta dotyczących zadań konkursowych
oraz wymogów formalnych, z zachowaniem wyłącznie formy pisemnej :
Biuro Dyrektora Generalnego 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 Organizacja 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).
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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 Organizacja:
a) jest niezależna od przedsiębiorstw oraz ich związków,
b) nie prowadzi działalności gospodarczej,
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 Organizacja jest wiarygodna pod względem finansowym.
7) Ocena, czy Organizacja posiada kadry niezbędne do realizacji zadania.
Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) dopuszczona zostanie każda z
Organizacji, która spełni łącznie wyżej wymienione wymagania formalne.
2. Kryteria merytoryczne:
Cena do 45 pkt
Finansowanie zadania z wkładu własnego od 1 do 5 pkt
Ocena trenerów od 10 do 50 pkt
Do obliczenia wartości punktów za Oferowaną cenę– użyty zostanie wzór:
Najniższa cena oferowana przez Organizację w zakresie finansowanym z dotacji
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 45
Cena badanej oferty oferowanej przez Organizację w zakresie finansowanym z dotacji

Maksymalnie można uzyskać 45 pkt
Finansowanie zadania z wkładu własnego:
finansowanie 1 – 4,99% wartości zadania 1 pkt
finansowanie 5 – 9,99% wartości zadania 2 pkt
finansowanie 10-14,99% wartości zadania 3 pkt
finansowanie 15-19,99% wartości zadania 4 pkt
finansowanie 20% lub więcej wartości zadania 5 pkt
Punkty przyznawane za finansowanie nie podlegają sumowaniu. Maksymalnie można
uzyskać 5 punktów
Ocena trenerów:
doświadczenie w udzielaniu porad lub sprawowaniu merytorycznego nadzoru nad
udzielaniem porad:
6-12 miesięcy – 1 pkt
13-18 miesięcy – 2 pkt
19-24 miesiące – 3 pkt
25-30 miesięcy – 4 pkt
31-36 miesięcy – 5 pkt
w organizacji lub instytucji zajmującej się ochroną konsumentów, która w ciągu 6 ostatnich
miesięcy przed terminem złożenia wniosku udzieliła konsumentom minimum:
1000 porad – 1 pkt
1500 porad – 2 pkt
2000 porad – 3 pkt
2500 porad – 4 pkt
8

3000 porad – 5 pkt
Za każdego trenera można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

VII. Wymagana dokumentacja
1.Dokumenty służące potwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w pkt. 1-7
przedkładane przez Organizacje:
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 nazwisko osoby (osób)
uprawnionych do reprezentowania Organizacji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składnia ofert, poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Organizację
2. kserokopia zaświadczenia REGON, poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Organizację
3. kserokopia zaświadczenia NIP, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Organizację
4. kserokopia statutu działania podmiotu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Organizację
5. kserokopia sprawozdania finansowego z ostatniego roku – bilans oraz rachunek zysków i
strat, a w przypadku Organizacji niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacji
określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres 1 roku poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Organizację, 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 Organizację
7. oświadczenie Organizacji o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i Urzędzie Skarbowym
8. oświadczenie Organizacji 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.
2. Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:
Organizacja zobowiązana 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:
a) oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji,
b) zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do
umowy,
c) potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do
przygotowania umowy,
d) numer rachunku bankowego wyodrębniony dla poszczególnego zadania.

VIII. Termin i tryb wyboru oferty, przesłanki odrzucenia oferty oraz
unieważnienia konkursu
1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Dyrektor Generalny Urzędu 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.
3. Po analizie złożonych ofert Komisja Konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru
ofert Dyrektorowi Generalnemu i Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odrzuca ofertę:
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a) złożoną przez oferenta po terminie;
b) zawierającą nieprawdziwe informacje;
c) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
d) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną;
e) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają warunków określonych w przepisach prawa oraz
warunków określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert;
4.1. W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy
oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w
wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
5. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów unieważnia konkurs, gdy:
a) nie wpłynęła żadna oferta,
b) odrzucono wszystkie oferty;
c) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zadań określonych w
ogłoszeniu lub zawarcie umowy nie leży w interesie Urzędu, czego nie można było
przewidzieć.
5.1. Jeżeli w toki konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
komisja może przyjąć tę ofertę gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych
samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert
a) Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy
ogłoszeń w terminie do 20 dni roboczych od otwarcia ofert, w siedzibie Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie internetowej www.uokik.gov.pl
b) Każdy może pisemnie żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
c) Organizacja, która doznała uszczerbku w wyniku naruszenia przez Komisję Konkursową
zasad konkursowych, może złożyć umotywowane zastrzeżenie do Dyrektora Generalnego
UOKiK, za pośrednictwem Komisji Konkursowej.
d) Zastrzeżenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu powinno zawierać:
a. określenie naruszonych zasad,
b. wskazanie doznanego uszczerbku Organizacji,
c. wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem zasad konkursowych i
doznanym uszczerbkiem Organizacji.
e) Zastrzeżenie można wnieść w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia
konkursu.
f) Urząd informuje o otrzymaniu zastrzeżenia pozostałe Organizacje.
g) Urząd rozpoznaje i rozstrzyga zastrzeżenie w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego złożenia i
udziela pisemnej odpowiedzi składającemu zastrzeżenie oraz niezwłocznie zamieszcza
rozstrzygnięcie na tablicy ogłoszeń w siedzibie UOKiK, na stronie internetowej
www.uokik.gov.pl.
h) W przypadku uwzględnienia zastrzeżenia Urząd dokonuje ponownej oceny złożonych
ofert, na zadanie, którego dotyczyło uwzględnione zastrzeżenie.
i) W przypadku, gdy na określony typ zadania stanowiącego przedmiot konkursu ofert,
wpłynęła tylko jedna oferta, Urząd 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.
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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.
Na realizację zadań tego samego rodzaju, co wymienione w tym zarządzeniu, w 2010 i w
2011 roku były przekazane dotacje w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych.
2011

1 661 881,00

Infolinia Konsumencka

499 999,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa dolnośląskiego

71 000,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego

44 560,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa lubuskiego

23 295,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa łódzkiego

62 390,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa małopolskiego

73 050,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa mazowieckiego

158 350,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa podkarpackiego

22 900,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa podlaskiego

42 590,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa pomorskiego

53 530,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa śląskiego

109 540,00
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Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa świętokrzyskiego

24 690,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa warmińsko ‐ mazurskiego

30 630,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa wielkopolskiego

73 720,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie
uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń na terenie
województwa zachodniopomorskiego

39 170,00

Edukacja konsumencka seniorów (konsumentów 60+)
Opracowanie, redakcja i elektroniczna dystrybucja biuletynu dla
rzeczników konsumentów

26 900,00
9 850,00

Bezpieczeństwo produktów

49 635,00

Edukacja konsumencka dzieci i młodzieży

13 850,00

Oznakowanie żywności

24 000,00

Edukacja Finansowa

21 140,00

Edukacja konsumencka dzieci i młodzieży

16 600,00

Przeprowadzenie testu porównawczego wód mineralnych oraz wód
źródlanych
Bezpieczeństwo zakupów w Internecie

59 992,00

Edukacja konsumencka dzieci i młodzieży

30 500,00

Bezpieczeństwo zakupów w Internecie

30 500,00

2010

1 713 631,00

Opracowanie, redakcja i elektroniczna dystrybucja biuletynu dla
rzeczników konsumentów

16 000,00

Realizacja przedsięwzięcia "Infolinia konsumencka"

528 928,00

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

213 706,00

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie

695 000,00

49 500,00
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uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń z wyłączeniem
miasta Warszawa i okolic.
Pomoc prawna przy prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi i
sądami polubownymi oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz
konsumentów.

259 997,00
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ZAŁĄCZNIK NR 1

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

Procent wydatku
kwalifikowanego
przez oferenta do
pokrycia ze
środków z dotacji

Uzasadnienie
powiązania
kosztów z
realizacją
zadania

Np. 100%

Np. trener jest
odpowiedzialn
y za
przeprowadzne
ie wykładu

Z tego
wnioskowanej
dotacji (w zł)
Z tego środków
własnych (w zł)

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Koszt całkowity

2.

Koszt
jednostkowy

Całkowity koszt zadania (w zł)

Jednostka miary

Lp.

1.

Ilość jednostek

Kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania

I.
Koszty merytoryczne

Np. wynagrodzenie
trenera

II.

Koszty obsługi
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne
Np. 12,5%

Np. pracownik
biurowy
poświęci pół
dnia roboczego
na
przygotowanie
materiałów na
szkolenie

Np. 100%

Np. drukowane
materiałów na
szkolenie

Np. wynagrodzenie
pracownika biurowego

III
Koszty wyposażenia i
promocji

Np. druk ulotek

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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