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     REGULAMIN  KONKURSU 
 

§ 1 
 

Podstawowe uwarunkowania konkursu i statutowe cele działalności OKSIBP 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział fundacje i stowarzyszenia, które realizują innowacyjne projekty 
o charakterze społeczno-edukacyjno-kulturalnym, pozostające w zgodzie z wymienionymi w ust. 2 
niniejszego paragrafu statutowymi celami działalności OKSiBP, mające na celu:  
1.1  wzmacnianie kompetencji społecznych poprzez działalność kulturalną i edukacyjną,  

1.2  rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania na rzecz aktywności obywatelskiej, 
wspólnot lokalnych i inicjatyw pozarządowych,  

1.3  dialog międzypokoleniowy.  
 
2. Statutowe cele działalności OKSiBP brzmią następująco: 
2.1  realizowanie podstawowych treści polityki kulturalnej w szczególności poprzez: 
a)  organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 
b)  tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, 
sekcji, zespołów,  
c)  tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 
d)  rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych , 
e)  organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw,  odczytów, imprez artystycznych, 
rozrywkowych i turystycznych, wernisaży oraz obozów artystycznych dla dzieci i młodzieży, 
f)  organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, 
g)  prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej, 
h)  koordynacja działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, 

i)  współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania 

potrzeb kulturalnych mieszkańców,  

j)  nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej,  

k)  organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych przy współudziale bibliotek, szkół gminnych, 

świetlic wiejskich oraz imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy, 

l)  organizowanie spotkań literackich, wieczorów autorskich, 

m)  prowadzenie aukcji, kwesty i akcji na cele charytatywne, 

n)  opracowywanie folderów i materiałów w zakresie rozwoju kultury i sportu promujących Gminę, 

o)  opracowywanie programów rozwoju kultury na terenie Gminy, 

p)  promowanie kultury i sportu. 

2.2 zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, czytelniczych i edukacyjnych w Bibliotece 
Publicznej, stanowiącej wewnętrzną komórkę organizacyjną Ośrodka Kultury, poprzez: 
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,  
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 
b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, 
c) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,  
d) popularyzacja książki i czytelnictwa, 
e) organizowanie konkursów czytelniczych, 
f)  współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami 
w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, 
g) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 
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2.3 Ponadto Ośrodek Kultury prowadzi działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby sportowe 

mieszkańców Gminy oraz upowszechnia i promuje sport i rekreację, w szczególności poprzez: 

a) rozwój sportu wśród mieszkańców Gminy, a w szczególności szkolenie sportowe w różnych 
dyscyplinach sportowych, 
b) rekreację mieszkańców Gminy, a w szczególności rozgrywki sportowe i sportowo- rekreacyjne, 
c) organizowanie obozów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży, 
d) utrzymanie i konserwację gminnych boisk sportowych, zapewnienie na nich porządku 
i bezpieczeństwa, zapobieganie możliwościom powstania szkód osób znajdujących się 
na tych boiskach. 
 
3. Ośrodek Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi 
działalność kulturalną i sportową, z bibliotekami innych sieci, stowarzyszeniami i związkami twórców 
i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną i sportową. 
 
4. Biblioteka Publiczna funkcjonująca w Ośrodku Kultury należy do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 
  

§2  
  Cel konkursu  
 

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowych, które uzyskają prawo najmu powierzchni 
przeznaczonych na Pracownię plastyczną i Studio nagrań wraz z rozgłośnią radia internetowego 
w budynku Mediateki w Straszynie, ul. Dworcowa 6a.  
 

§ 3  
Uczestnicy konkursu  
 

1.  Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe, które:  

1.1  prowadzą swoją działalność co najmniej od stycznia 2012 roku,  

1.2  nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu prawa wspólnotowego,  

1.3  w swojej działalności realizują podobne cele do przedstawionych w §1 niniejszego regulaminu – 
cele działalności OKSiBP,  

1.4  w swojej działalności realizują aktywności w sferze kultury/sztuk wizualnych, skierowane do 
mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański lub działalność w zakresie internetowej rozgłośni radiowej, 

1.5  mają pomysł na partnerską współpracę z OKSIBP, a w szczególności z Mediateką,  

1.6  prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Pruszcz Gdański,  

1.7  potrzebują infrastrukturalnego wsparcia dla swojej działalności.  
 

§ 4  
Przedmiot konkursu  
 

1. Przedmiotem konkursu jest dwuletni najem pomieszczeń.  
 

2. Wynajmującym i jednocześnie organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka 
Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie przy ul. Długiej 20A, zarejestrowany 
w  rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Gminy Pruszcz Gdański  pod pozycją 
nr1, NIP 593-17-08-146, REGON: 190129226.  

 

3. Najemcami staną się wyłonione w niniejszym konkursie organizacje pozarządowe, o których 
mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.  
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4. Najemca w ofercie proponuje stawkę czynszu za 1m²  powierzchni.  
 
5. Użytkowanie sali warsztatowo-konferencyjnej określonych w pkt. 7 poza godzinami pracy obsługi 
technicznej wymagają uiszczenia przez Najemcę dodatkowych opłat eksploatacyjnych, w tym m.in. za 
obsługę techniczną i sprzątanie, zgodnie z obowiązującym u Wynajmującego cennikiem. 
 
6. W przypadku wspólnej organizacji partnerskiej przez Wynajmującego i Najemcę wydarzenia 
/wydarzeń w sali warsztatowo-konferencyjnej, koszty eksploatacji i zarządzania ponosić będzie 
Wynajmujący jako swój wkład finansowy w organizację.  
 
7. Powierzchnie przeznaczone do najmu dla organizacji pozarządowych znajdują się w przyziemiu 
budynku Mediateki i obejmują powierzchnię o wielkości 45,42m² oraz na poddaszu o powierzchni 
74,95 m².  
 
8. Pomieszczenia te mają zapewniony dostęp do węzłów sanitarnych. Wszystkie pomieszczenia są 
wyposażone w meble.  
 
9. Najemca będzie miał obowiązek dbania o infrastrukturę i wyposażenie budynku, a zwłaszcza 
wynajmowanych pomieszczeń.  

Najemca zobowiązany jest: 

 używać wynajęty lokal z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z 
przepisami prawa, 

 utrzymywać lokal w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji, oraz 
przeprowadzać bieżącą konserwację, w szczególności dbać o estetykę lokalu, utrzymywać w 
lokalu i jego otoczeniu porządek i czystość , 

 nie dokonywać bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w 
jakikolwiek sposób substancję lokalu lub budynku, w którym lokal się znajduje, 

 plakaty i reklamy na zewnętrznej stronie budynku, w oknach i na drzwiach ,umieszczać po 
otrzymaniu   pisemnej zgody Wynajmującego, 

 przestrzegać przepisy o ochronie przeciwpożarowej, antywłamaniowej oraz o ochronie 
środowiska, 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca będzie zobowiązany do 
poniesienia kosztów lub usunięcia szkód we własnym zakresie, po uprzednich uzgodnieniach z 
Wynajmującym 
 
10. Istnieje możliwość obejrzenia lokali przeznaczonych do najmu przed zakończeniem okresu 
składania ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem konkursu i uzyskaniu zgody na 
wejście na teren obiektu.  
 
11. Po zakończeniu okresu najmu, a zatem po 2 latach od rozpoczęcia okresu najmu, zostanie 
ogłoszony kolejny konkurs na nieodpłatny najem powierzchni dla fundacji i stowarzyszeń.  
 

§ 5  
Przebieg konkursu  
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1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz 
Gdański.  

2. Opisany w niniejszym regulaminie konkurs składa się z pięciu etapów:  
2.1 termin składania ofert: do  5 października 2016 roku;  

2.2  weryfikacja ofert pod względem formalnym i merytorycznym: do 12 października 2016 roku;  

2.3  posiedzenie Komisji Konkursowej: do 18 października2016 roku;  

2.4 ogłoszenie wyników konkursu: do 20października 2016 roku.  
 
3. Skład Komisji Konkursowej:  
 

1. Grzegorz Cwaliński – Dyrektor Ośrodka – przewodniczący  komisji, 

2. Grażyna Goszczyńska-Kierownik Mediateki –członek komisji, 

3. Halina Ludka – specjalista ds. bibliotecznych – st. bibliotekarz Filii w Straszynie – 

członek komisji, 

4. Małgorzata Kleps –referent ds. księgowości –członek komisji  

5. Agnieszka Wrześniewska –specjalista ds. kadr, płac i obsługi kasowej- sekretarz komisji 

 

 

 
4. Oferty konkursowe należy złożyć osobiście do dnia 05 października 2016 roku w sekretariacie 
OKSIBP w Cieplewie, ul. Długa 20A. W przypadku przesłania ofert pocztą o terminie złożenia decyduje 
data wpływu do Organizatora konkursu.  

 

5. Podczas weryfikacji formalnej Organizator konkursu sprawdza poprawność oferty pod względem 
formalnym w oparciu o wymogi wymienione w załączonej do niniejszego regulaminu karcie oceny 
formalnej. Po weryfikacji organizator konkursu może wezwać oferenta drogą mailową do 
uzupełnienia oferty, w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie oferty w ww. terminie będzie oznaczać 
rezygnację z dalszego udziału w konkursie i odrzucenie oferty.  

 

4. Podczas weryfikacji merytorycznej ocenie podlega jakość złożonej oferty pod kątem przyjętych 
przez organizatora konkursu kryteriów merytorycznych, które zostały zapisane w karcie oceny 
merytorycznej, stanowiącej załącznik do niniejszej dokumentacji. Weryfikacji merytorycznej dokonują 
członkowie Komisji Konkursowej.  

 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo spotkania się z wybranymi organizacjami 
uczestniczącymi w konkursie w celu doprecyzowania złożonych przez nie ofert po ich weryfikacji 
merytorycznej.  

 

6. Prawo do najmu powierzchni biurowej zyskują oferenci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.  

7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
 

§ 6  
Kryteria wyboru ofert  
 

1. Podstawą wyboru ofert, po ich weryfikacji pod względem formalnym i dopuszczeniu do dalszego 
procedowania, będzie weryfikacja ofert pod względem merytorycznym, która zostanie dokonana 
podczas:  

1.1  posiedzenia Komisji Konkursowej,  
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1.2 ewentualnych spotkań z wybranymi oferentami w celu doprecyzowania ich ofert.  
 
2. Weryfikacja ofert pod względem formalnym będzie dotyczyła następujących elementów:  
2.1 Wypełnienie wszystkich pozycji formularza.  

2.2 Podpisanie formularza przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji.  
2.3 Dołączenie do formularza zgłoszeniowego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji kserokopię aktualnego statutu.  

2.4 Dołączenie do formularza zgłoszeniowego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji kserokopię sprawozdania rocznego (za rok 2015) 
organizacji – merytorycznego i finansowego.  
 
3. Weryfikacja ofert pod względem merytorycznym będzie zakładała ocenę następujących 
elementów:  
3.1 zgodność celów działalności organizacji z celami OKSiBP – oceniana na podstawie punktu 13 
formularza,  
3.2 dotychczasowa działalność organizacji pod kątem ich zgodności z celami OKSiBP (zrealizowane 
projekty i bieżąca działalność) – oceniana na podstawie punktu 15 oraz na podstawie dołączonego 
sprawozdania merytorycznego i finansowego,  
3.3 potencjał rozwojowy organizacji (posiadane zasoby kadrowe, w tym eksperckie oraz zaplecze 
techniczne i finansowe organizacji), oceniany na podstawie punktu 14 i 16 formularza 
zgłoszeniowego oraz na podstawie dołączonego sprawozdania merytorycznego i finansowego,  
3.4 zgodność planowanego program działalności organizacji realizowanego w budynku Mediateki po 
otrzymaniu w nim lokalu z celami OKSiBP - oceniana na podstawie punktu 17 formularza 
zgłoszeniowego,  
3.5 zgodność koncepcji współpracy partnerskiej z OKSiBP po otrzymaniu lokalu w budynku Mediateki 
z celami OKSiBP - oceniana na podstawie punktu 18 formularza zgłoszeniowego.  
 
4. Komisja Konkursowa przy wyborze ofert weźmie również pod uwagę zakres/zasięg oraz tematykę 
prowadzonej przez organizację działalności.  
4.1 Zamierzeniem konkursu jest wyłonienie organizacji, które prowadzą swoją działalność na terenie 
Gminy Pruszcz Gdański lub/i Powiatu Gdańskiego lub/i poza jej granicami.  
UZASADNIENIE: OKSiBP prowadzi działalność o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i 
międzynarodowym.  
 
4.2 Zamierzeniem konkursu jest wyłonienie organizacji zróżnicowanych pod kątem prowadzonej 
działalności, tzn.: 
4.2.1 organizacje prowadzące działalność kulturalną/artystyczną, także z zakresu edukacji plastycznej, 
4.2.2 organizacje prowadzące działalność z zakresu prowadzenia internetowej rozgłośni radiowej, 
4.2.3 organizacje wspierające rozwój lokalny/wspierające inicjatywy pozarządowe/działające na rzecz 
wspólnot lokalnych.  
Uzasadnienie: ze względu na charakter i zakres tematyczny realizowanych dotychczas, jak 

i planowanych projektów, OKSiBP zaprasza do współpracy partnerskiej organizacje prowadzące swoją 

działalność w obrębie wyżej wymienionych obszarów tematycznych. 


