
 
 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA 

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego Miasta Przemyśla  

pn. CONCORDIA. Tożsamość, dziedzictwo, dialog, integracja Przemyśla. 

 

 

I.  Rodzaj i cel zadania  

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza do składania ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego Miasta Przemyśla pn. CONCORDIA. Tożsamość, dziedzictwo, dialog, 

integracja Przemyśla. w dziedzinie KULTURY na podstawie oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

oraz art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. 

poz.1327 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 176/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu 

z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

Celem zadania jest pokazanie Przemyśla jako miasta posiadającego bogate wartości 

kulturowe, religijne, historyczne i architektoniczne. Poprzez realizację zadania mieszkańcy 

Przemyśla poznają swoje dziedzictwo, historię oraz różnorodność dzięki czemu łatwiej będzie 

im samym promować bogactwo ich miasta. 

Oferta winna być skierowana do mieszkańców Miasta Przemyśla 

Realizacja zadania polega na zrealizowaniu przez oferenta wszystkich poniższych działań: 

1. Opracowanie szlaków tematycznych do odkrywania Przemyśla. 

Wytyczenie 3 szlaków o następującej tematyce: „Przemyskie osobistości” (wytyczenie 

ścieżki, która ukazuje miejsca związane z najważniejszymi osobami związanymi z historią 

miasta), „Szlak zabytków sakralnych”- (ścieżka będzie ukazywać aspekt wielokulturowości 

religijnej miasta), „Dawno Temu w Przemyślu” (ścieżka mająca ukazywać miasto u szczytu 

rozwoju - przełom XIX i XX w. ze szczególnym naciskiem na ukazanie sposobu życia 

wielokulturowej społeczności w omawianym okresie). Do każdego szlaku musi zostać 

zaprojektowana i wydana dwustronna mapa wraz z opisem, w ilości 1 tysiąca egzemplarzy 

każda ze ścieżek, wydruk w formacie A3, druk obustronny w kolorze. Każdy ze szlaków 

wymienionych powyżej, ma być umieszczony i opisany na stronie internetowej utworzonej w 

ramach zdania, wraz z darmową mapką do pobrania w formacie pdf. 

Oferent jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie koncepcji przebiegu każdego szlaku 

po Przemyślu.  



 
 

Oferent jest zobowiązany, do przeprowadzenia po każdej ze ścieżek spaceru premierowego 

w terenie z osobą prezentującą treści zawarte na poszczególnych szlakach. Promocja szlaku 

musi się odbywać w mediach społecznościowych, na stronie projektu oraz w lokalnym radiu 

i telewizji. Oferent musi przedstawić w ofercie szczegółowy plan działań promujących szlaki. 

Oferent jest zobowiązany do przygotowania propozycji osób, miejsc i treści mających się 

znaleźć na projektowanych ścieżkach na etapie składania.  

2. Stworzenie strony internetowej (w tym wykupienie domeny i hostingu) – promującej 

dziedzictwo kulturowe miasta – min. w trzech językach tj. języku polskim, języku ukraińskim, 

języku angielskim. Portal ma promować dziedzictwo kulturowe miasta, wydarzenia i postacie 

z nim związane. Na stronie www. będą umieszczone wszystkie treści jakie zostaną 

wytworzone przez oferenta w celu realizacji poszczególnych działań. Po zakończeniu zadania 

oferent ma obowiązek przekazać pełne prawa oraz dostęp do strony internatowej, pozwalający 

na samodzielne modyfikowanie przez zlecającego treści na stronie. 

Oferent jest zobowiązany do przygotowania propozycji osób, tematyki artykułów oraz 

miejsc mających się znaleźć na projektowanej stronie internetowej na etapie składania oferty. 

Powyższe działania muszą spełnić standardy dostępności WCAG 2.1. przedsięwzięcia tj. - 

strona www będzie miała wersję kontrastową, ponadto treść i wgląd stron www. oraz 

kampania społeczna zostaną zaplanowane we współpracy ze środowiskiem osób 

niepełnosprawnych (np. Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę KATARSIS, Koło Terenowe 

w Przemyślu Polskiego Związku Głuchych). 

3. Realizacja kampanii społecznej „Zachwyceni Przemyślem” promującej zadanie oraz 

Miasto Przemyśl - z udziałem znanych osób w Polsce ze świata kultury, sztuki, nauki i 

dziennikarstwa, poprzez: 

- produkcję dwóch pięcio-minutowych filmów wideo z udziałem w/w osób promujących 

wielokulturowość oraz dziedzictwo miasta  

- promocja w/w filmów na stronie internetowej zadania, w mediach społecznościowych oraz 

lokalnym radiu i telewizji 

Oferent jest zobowiązany do przygotowania propozycji osób mających brać udział w 

kampanii na etapie składania oferty. 

4. Przygotowanie dwóch pisanych reportaży oraz dwóch pisanych opowiadań o 

Przemyślu osadzonych w przemyskich realiach miasta napisanych przez znanych 

współcześnie pisarzy oraz reportażystów. Zleceniodawca nabywa wyłącznie 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzenia wymienionymi 

wyżej utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych i czasowych, 

samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą na czas nieokreślony na 

wszystkich polach eksploatacji. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostają 

własnością autorów.  

Całość stworzonych materiałów musi być bezpłatnie dostępna na stronie internetowej 

utworzonej w ramach zadania.  

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 



 
 

Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi: 

152 254,71 złotych brutto. 

 

III.  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. 

2. Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie 

z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność 

statutową w dziedzinie ogłoszonego otwartego konkursu ofert. 

3. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży prawidłowo wypełnioną ofertę 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 

4. O dotacje na realizację zadania publicznego mogą ubiegać się podmioty, których cele 

statutowe są zgodne z danym obszarem powierzenia zadania w ogłoszonym konkursie. 

5. Oferta musi być prawidłowo i czytelnie wypełniona, musi zawierać wszystkie wskazane w 

jej treści informacje. 

6. Do oferty zgłaszanej do konkursu należy dołączyć: 

1) Statut – może być kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

2) aktualny odpis z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub wyciąg z 

ewidencji nieprowadzonej przez Prezydenta Miasta Przemyśla, albo inne 

dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących; 

3) w przypadku wyboru sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę 

wspólną innego niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego 

właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w 

imieniu oferenta; 

4) kopie umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w 

przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 

ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

7. Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu. 

8. Do oferty można dołączyć dokumenty pomocne przy ocenie oferty - pisemne 

rekomendacje, listy intencyjne, recenzje itp. 

9. Oferta oraz inne dokumenty wymagające podpisów ze strony podmiotu, powinny być 

podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub 

ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień 

składania oferty prawo reprezentacji podmiotu: 

1) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi 

podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z 

podaniem pełnionej funkcji; 



 
 

2) w przypadku złożenia kserokopii, każda strona musi być potwierdzona za 

zgodność z oryginałem wraz z czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania oferenta, każda strona musi być opatrzona także datą 

potwierdzenia zgodności z oryginałem; 

3) terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć 

wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny); 

4) w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż wskazane w 

aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji rejestru należy 

dołączyć pełnomocnictwo - wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej 

(na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)  

– opłatę w wysokości 17 zł należy wypłacić na konto Urzędu Miejskiego w 

Przemyślu. 

 

10. Brak któregokolwiek wymaganego załącznika lub niespełnienie przez którykolwiek z 

załączników wymogów opisanych powyżej, może stanowić przesłankę do odrzucenia 

oferty ze względów formalnych. 

11. Złożenie przez oferenta większej ilości ofert spowoduje, że żadna ze złożonych przez 

niego ofert nie będzie rozpatrywana. 

12. Strony oferty winny być ze sobą połączone np. zszyte, spięte i wszystkie strony oferty 

powinny być ponumerowane. 

13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. 

14. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji. 

15. Prezydent Miasta Przemyśla przyznaje dotację celową na realizację oferty wyłonionej w 

otwartym konkursie, poprzez zawarcie umowy. 

16. Dotacja nie będzie przyznawana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją 

zadania. 

17. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, środki mogą być 

przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie. 

18. W przypadku przyznania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 14 dni 

od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wyników 

konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy tj.: 

a) oświadczenie o przyjęciu dotacji, 

b) zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stosownie do przyznanej 

dotacji (prawidłowo wypełnione i zgodne ze złożoną ofertą), 

c) potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych  

do przygotowania umowy. 

19. Nieprzedłożenie ww. dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 18 skutkuje 

nieotrzymaniem dotacji. 

20. Prezydent Miasta Przemyśla może pozbawić podmiot przyznanej dotacji lub odmówić 

podpisania umowy w przypadku stwierdzenia okoliczności uniemożliwiających 

prawidłową realizacje zadania publicznego, w szczególności gdy okaże się, iż 

rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie. 



 
 

21. Procedura udzielenia dotacji na realizacje zadania publicznego będzie zgodna z 

przepisami: 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 

z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.)  

- na postawie Zarządzenia Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla  z dnia 28 grudnia 2012 

w sprawie przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na 

realizację zadań własnych gminy i powiatu. 

- Uchwałą nr176/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie 

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2023. 

IV.  TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

1. Realizacja zadania rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i zakończy 

nie później niż 31 października 2023 r. 

2. Miejscem realizacji zadania ma być teren Gminy Miejskiej Przemyśl. 

3. Po zapoznaniu się z ofertą i analizie harmonogramu prac planowanych działań Prezydent 

Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu realizacji zadania 

publicznego z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone 

zostaną w umowie. 

4. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy. 

5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową 

oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 

6. Czas realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia oraz 

zakończenia zadania. 

7. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać 

wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

8. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie do realizacji 

zadania, dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą. 

9. Podmioty realizujące zadanie powinny wykazać się co najmniej pięcioletnim dorobkiem 

osiągnięć w realizacji podobnych bądź zbliżonych projektów polegających na poznaniu, 

badaniu tożsamości Miasta Przemyśla. 

10. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać odpowiednią bazę lokalową (własną lub 

potwierdzoną umową np. najmu/użyczenia) umożliwiającą realizację zadania. 

11. W ramach przyznanej dotacji rozliczane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcia 

umowy – nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed dniem zawarcia 

umowy. 

12. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów, które: 

a) zostaną przewidziane w ofercie/korekcie oferty stanowiącej załącznik do umowy 

zawartej pomiędzy oferentem a Prezydentem Miasta Przemyśla, 

b) spełnią wymogi racjonalnego oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z 

zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 



 
 

c) będą poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w 

dokumentacji finansowej oferenta, 

13. Dotacja nie może być wykorzystywana na: 

a) zobowiązania i wydatki powstałe przed data rozpoczęcia i po zakończeniu zadania 

publicznego, określonego w umowie, 

b) pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania, 

c) z tytułu opłat i kar umownych, 

d) poniesione na przygotowanie oferty, 

e) poniesione na zakup nieruchomości, 

f) rezerwy na pokrycie przyszłych strat i zobowiązań 

g) działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego, 

h) zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz 

koszty obsługi zadłużenia, jak również odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie 

zobowiązań. 

14. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów 

określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania, wtedy, gdy nie nastąpiło 

zwiększenie wydatku o więcej niż 30,00%. 

15. Organizacja pozarządowa, której zostanie powierzona realizacja zadania publicznego jest 

zobowiązana do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa 

w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą 

wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie 

z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych. 

16. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja pozarządowa nie jest w stanie, 

w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie 

ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, 

podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa 

w art. 7 ww. ustawy. 

17. W składanej ofercie rekomenduje się zawrzeć informacje w jaki sposób zostanie 

zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze 

architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie 

dostęp alternatywny. 

18.  Organizacja po zakończonej realizacji zadania, w sprawozdaniu końcowym, winna 

określić w jaki sposób zapewniła ww. dostępność. 

19. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych  

z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów 

itp., informacje o tym, że Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa 

w ramach Programu Rozwój Lokalny. Informacje takie winny być również podawane 

do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania. Wzór z logiem oraz zapisem, 

oferent otrzyma przy podpisaniu umowy. 



 
 

 

V.  Termin, miejsce składania ofert 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2023 r.,  do godz. 15.30 lub nadesłać drogą 

pocztową na ww. adres (o terminie złożenia ofert decyduje data wpływu do Urzędu). 

1. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. 

2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. 

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057). 

3. Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. 

Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem 

pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu o otwartym 

konkursie ofert. 

4. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod 

względem formalnoprawnym (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być 

wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, 

wyczerpująco podane wszystkie informacje). 

5. Oferta zawierająca braki formalnoprawne zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie 

merytorycznej. 

6. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym 

właściwym rejestrem i opatrzona pieczęcią imienną. 

7. Wszystkie kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu  

i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym 

właściwym rejestrem). 

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone zadanie wpłynie tylko 

jedna oferta. 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

 

1. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Przemyśla, który dokonuje wyboru oferty najlepiej 

służącej realizacji zadania. 

2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się tytułu 

odwoławczego. 

3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana 

odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla. 

4. Ocenie złożonej oferty,  szczegółowo będzie podlegać koncepcja proponowanego zadania   

5. Ogłoszenie zawierające ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone  

na tablicy ogłoszeń, BIP i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

(www.przemysl.pl) w terminie do 15 dni od dnia otwarcia ofert, nie później niż 30 dni 

od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 

http://www.przemysl.pl/


 
 

6. W postępowaniu konkursowym weźmie udział oferent, który spełnia następujące wymogi 

formalne: 

a) jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

b) nie zalega z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych i opłatą składek ZUS. 

c) złoży kompletną ofertę pod względem formalnoprawnym. 

d) cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie 

ofert na 2023r. 

e) posiada pozytywną ocenę dotychczasowych działań podejmowanych wspólnie  

z Samorządem Gminy Miejskiej Przemyśl, w tym prawidłowo rozliczał się  

z otrzymanych środków finansowych.  

7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji i Kultury, Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, tel. 16 675-20-84 

 

 


