Pytanie 1.
Czy faktury VAT, wystawione przez wykonawcę (np. radca prawny zatrudniony na podstawie
umowy zlecenia) będą rozliczane w ramach projektu?
Odpowiedź UOKiK: Tak, do prawidłowego rozliczenia projektu niezbędne są dokumenty
potwierdzające poniesienie poszczególnych wydatków niezbędnych do poniesienia na
realizację danego zadania. Faktura VAT jest takim dokumentem.

Pytanie 2.
Czy dopuszczalne jest w ramach tych zadań partnerstwo publiczno-prawne czyli czy część
kosztów może być pokryta przez sponsora będącego prywatną firmą?
Odpowiedź UOKiK: Zgodnie z treścią art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze
zm.) wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych, o których mowa w art. 11 ust. 1 tej
ustawy może nastąpić na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie publicznoprywatnym. UOKiK ogłaszając konkurs na realizację zadań publicznych przez konsumenckie
organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów w
2011 roku nie zdecydował się na skorzystanie z tej możliwości. Oznacza to, iż realizacja
zadania może mieć miejsce jedynie na zasadach i w trybie przewidzianym ustawą o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pytanie 3.
Moje pytanie dotyczy załącznika nr 2
Czy załącznik ten ma być dokładnym powtórzeniem budżetu zawartego w formularzu oferty
rozwiniętym jedynie o kolumnę procentową na zielonej apli?
Odpowiedź UOKiK: Tak, w tej kolumnie należy opisać, jak wskazane kwoty powiązane są z

realizacją zadania. Kolumna ma zawierać uzasadnienie konieczności ponoszenia danego
rodzaju wydatku dla należytej realizacji zadania. Ponadto, w przypadku rodzajów wydatków,
które ponoszone są również w związku z innymi obszarami działania organizacji, należy
podać udział procentowy wydatku ponoszonego na realizację zadania, na które składana jest
oferta.
Pytanie 4.
Dot. umiejscowienia siedziby dwóch jednostek. Czy mogą być w tym samym mieście?
Odpowiedź UOKiK: Zasięg terytorialny organizacji musi obejmować terytorium danego

województwa poprzez dwie terenowe jednostki, które będą wykonywały zadanie zlecone.
Jednostki powinny być zlokalizowane w taki sposób, by zapewnić jak największej liczbie
konsumentów z danego województwa dogodny dostęp do nich (np. w stolicy województwa
oraz innym mieście liczącym co najmniej 50 tys. mieszkańców).
Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4
ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację
na ten temat ze wskazaniem zakresu w jakim zadanie będzie realizowane przez
podwykonawców (pkt V.4. oferty). Za podwykonawcę należy uznać organizację
pozarządową, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie( inne, niż ten, który składa ofertę) lub przedsiębiorcę, który

współrealizuje część zadania publicznego (mogącą samodzielnie stanowić wyodrębnioną
całość) poprzez sprzedaż usług, których zakup – za pośrednictwem środków pochodzących z
dotacji – dokonuje podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego. Przy wyborze
podwykonawcy podmioty, które otrzymają dotację, będą zobowiązane stosować przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.
W ramach realizacji zadania dopuszcza się partnerstwo, gdzie partnerem może być
organizacja pozarządowa, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, organ administracji publicznej lub nieprowadząca
działalności gospodarczej osoba fizyczna, która współuczestniczy w realizacji zadania
będącego przedmiotem oferty, nie wykorzystując przy tym środków przekazanych w drodze
dotacji. Współpraca ta może obejmować m.in. aktywną wymianę umiejętności, doświadczeń i
wiedzy, na każdym etapie realizacji zadania. Udział partnera może dotyczyć także
nieodpłatnego wsparcia rzeczowego (użyczenie zasobów rzeczowych potrzebnych do
realizacji zadania) lub osobowego (udział wolontariuszy innej organizacji). W umowie
partnerskiej lub oświadczeniu partnera należy wskazać rodzaj i zakres wsparcia w realizacji
zadania.

