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Regulamin konkursu ofert na wybór organizacji pozarządowej specjalizującej się  
w tematyce dotyczącej ochrony środowiska  

dla Fundacji „Zielona Perspektywa” z Dąbrowy Górniczej 
 

„Na tropie dzikich wysypisk śmieci” 
 

§1 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w oparciu  
o obowiązujące normy prawne, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Zielona Perspektywa z siedzibą w Dąbrowie 
Górniczej 41-300, ul. Graniczna 10 lok. 8., tel. 32 260 07 63. 

3. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac Komisji powołanej przez Zarząd 
Fundacji Zielona Perspektywa z Dąbrowy Górniczej w celu przeprowadzenia konkursu na 
wybór organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie Dąbrowy Górniczej, 
Sosnowca, Mysłowic i powiatu będzińskiego. 

4. Informacja o konkursie będzie opublikowana na portalu dąbrowskich organizacji 
pozarządowych pod adresem: www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, na stronie internetowej 
Fundacji ZIELONA PERSPEKTYWA www.fundacjazielonaperspektywa.pl oraz 
kolportowanie ulotek z treścią ogłoszenia w Bibliotece Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.  

5. Konkurs ma charakter otwarty. 
6. Konkurs jest realizowany w interesie społecznym. 
7. Konkurs przeprowadzony zostanie w jednoetapowym postępowaniu: 

a) I etap – ocena ofert pod kątem spełnienia warunków dopuszczających do udziału 
w konkursie i wg kryteriów określonych w niniejszym regulaminie  
i  podpisanie umowy 

8. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni 
przed wyznaczonym terminem składania ofert. 

 
 

§2 
 

Przedmiot konkursu 
 
1. Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej (zwanej dalej Wykonawcą) 

specjalizującej się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska, które zlokalizują 
nielegalne wysypiska śmieci na terenie miast: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice  
i powiatu będzińskiego oraz usunięcie pięciu wysypisk na terenach w/w miast  
i powiatów. 

2.  Do zadań oferentów należeć będzie: 
1) Znalezienie 5 nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miast: Dąbrowa Górnicza, 

Sosnowiec, Mysłowice i powiatu będzińskiego o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2  
z wykluczeniem terenów prywatnych. 

http://www.ngo.dabrowa-gornicza.pl/
http://www.fundacjazielonaperspektywa.pl/
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2) Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej własnym sprzętem fotograficznym 
znalezionych wysypisk śmieci oraz podanie dokładnej lokalizacji znalezionych 
wysypisk wraz z dokładnym opisem wybranych miejsc oraz uzasadnieniem 
dokonanego wyboru wysypiska. Koszty przygotowania dokumentacji do konkursu są 
po stronie oferentów. 

3. Komisja złożona z dwóch przedstawicieli Fundacji Zielona Perspektywa, jednego członka 
Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości z Dąbrowy Górniczej oraz przedstawiciela 
Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, na podstawie materiału zdjęciowego dokona 
wyboru w sumie pięciu wysypisk śmieci z w/w miast z przeznaczeniem do dalszej 
rekultywacji. 
Po dokonaniu wyboru wysypisk śmieci Organizator spotka się z oferentami, których 
wysypiska zostały wytypowane do usunięcia, w celu omówienia szczegółów akcji. 
Miejscem spotkania będzie siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej. 

4. Po wyborze wysypisk przez Komisję Wykonawca przekaże informacje dotyczące 
nielegalnych wysypisk odpowiednim komórkom zajmującym się sprzątaniem odpadów  
w poszczególnym mieście, a te następnie zlecą usunięcie wysypisk firmie ALBA MPGK  
w Dąbrowie Górniczej, ul. Starocmentarna 2. 

5. Po usunięciu nielegalnych wysypisk wybrany Wykonawca przedstawi dokumentację 
zdjęciową oraz wszelką korespondencję dotycząca usunięcia wysypiska z instytucjami 
uczestniczącymi w procesie usuwania wysypisk. 

6. Fundacja Zielona Perspektywa przekaże nagrodę pieniężną na wskazane konto bankowe 
zwycięskim organizacjom. 

7. Na zakończenie akcji Fundacja dostarczy Wykonawcom po 2 tablice na każde  
z uprzątniętych wysypisk z  komunikatem że teren jest monitorowany. Wykonawca 
zamontuje w miejscach zlikwidowanych wysypisk dostarczone tablice i wykona 
dokumentację zdjęciową po montażu tablic, którą przedstawi Fundacji. 

 
Fundacja zamierza przeznaczyć środki pieniężne w wysokości 25.000,00 PLN netto na 
nagrody za wykonanie zadania. Po 5.000,00 zł netto za każde z wysypisk. 
 
 

§3 
 

Warunki udziału w konkursie 
 
1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, które w działalności 

statutowej mają zakres działalności związany z ochroną środowiska, mające 
zarejestrowaną działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Mysłowic i powiatu 
będzińskiego. 

2. Prowadzą działalność od minimum 12 miesięcy, licząc do dnia ogłoszenia konkursu. 
3. Oferent w okresie 12 ostatnich miesięcy (licząc do dnia ogłoszenia konkursu) powinien 

wykazać się zrealizowaniem co najmniej dwóch usług tematycznie tożsamych  
z przedmiotem konkursu w formie referencji. 
 
Oferenci, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków zostaną wykluczeni z udziału 
w konkursie. 
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§4 
 

Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty 
 

1. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy (załącznik nr 1), oświadczenie oferenta 
(załącznik nr 2), referencje oraz dokumentację zdjęciową znalezionych wysypisk śmieci. 

2. Oferta powinna zostać złożona w oryginale i musi być podpisana przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania oferenta. 

3. W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, jego pełnomocnictwo do podpisania oferty 
powinno być złożone wraz z nią, chyba, że prawo do reprezentowania oferenta wynika  
z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez oferenta. 

4. Dana organizacja może złożyć tylko jedną ofertę. Wymagane dokumenty powinny być 
złożone w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym 
bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia 
ofert. Na opakowaniu należy umieścić informację: „Konkurs - Na tropie nielegalnych 
wysypisk śmieci” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 10.09.2015r.  
do godz. 10.00”. 

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej 
samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiającej zmianę jej 
zawartości bez widocznych śladów naruszenia. Strony oferty powinny być 
ponumerowane i parafowane przez uprawnioną osobę. Wszelkie poprawki naniesione  
w ofercie powinny być parafowane oraz oznaczone datą ich dokonania. 

6. Opakowanie powinno również być opatrzone pieczęcią firmową oferenta (lub opisem  
w przypadku jej braku), zawierającą co najmniej nazwę i adres. 

7. Organizator nie zwraca oferentom dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz zastrzega 
sobie możliwość ich weryfikacji. 

8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 
9. Organizator konkursu może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej 

oferty oraz uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie. 
 
 

§5 
 

Sposób wyboru Oferenta 
 
1. Wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa. 
2. Komisja Konkursowa dokona analizy ofert pod względem poprawności ich sporządzenia 

oraz zgodności z niniejszym Regulaminem.  
3. Po zbadaniu ofert komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego 

postępowania. Protokół z przebiegu prac komisji powinien zawierać co najmniej: 
a) datę i miejsce otwarcia ofert, 
b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej z podaniem ich funkcji, 
c) nazwy oferentów, którzy złożyli swoje oferty wraz z ich adresami, 
d) informacje wynikające z przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń, podlegające 

kryteriom oceny ustalonym w konkursie, 
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e) informacje o ofercie, która uzyska największą liczbę punktów wraz z podaniem nazwy 
i adresu wybranego podmiotu, 

f) podpisy członków komisji konkursowej. 
4. Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana drogą pocztową wszystkim 

oferentom.  
§6 

 
Miejsce i termin składania ofert 

 
1. Termin składania ofert upływa w dniu 10.09.2015 r. do godz. 10.00. Oferty  

w zamkniętych opakowaniach należy złożyć w siedzibie Inkubatora Społecznej 
Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tadeusza Kościuszki 25, 41-300 
Dąbrowa Górnicza. 

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. 
 

§7 
 

Kryteria wyboru 
 

1.  Przedmiot działalności  

Ochrona środowiska  1 pkt 

Inna działalność  0 pkt 

2.  Miejsce rejestracji  

Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice, powiat 
będziński 

1 pkt 

Inna miejscowość  0 pkt 

3. Okres prowadzenia działalności 

12 miesięcy i więcej  1 pkt 

Poniżej 12 miesięcy 0 pkt 

4. Liczba  zrealizowanych usług tożsamych z przedmiotem zamówienia 

2 i więcej  1 pkt 

do 2 usług  0 pkt 

5. Liczba  znalezionych wysypisk śmieci 

Za każde 1 wysypisko  1 pkt 

6.  Rozmiary znalezionych wysypisk 

Za każdy 1 m2 1 pkt 

7.  Sposób nagłośnienia akcji 

Informacja w prasie lokalnej 1 pkt 

Informacja w radiu 1 pkt 

Informacja na stronie internetowej 1 pkt 

Inne: 1 pkt 
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Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta 
 
 

Opracował:        Zatwierdził: 
Zarząd Fundacji Zielona Perspektywa  Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości  

w Dąbrowie Górniczej   
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załącznik 1 
FORMULARZ OFERTOWY/OCENY 

 
 
Konkurs wybory ofert na organizację pozarządową specjalizującej się w tematyce dotyczącej 
ochrony środowiska dla Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej. 
 
1. Nazwa Oferenta: 
___________________________________________________________________________ 
(wpisać zarejestrowaną nazwę organizacji) 
2. Adres oferenta 
___________________________________________________________________________ 
3. Zarejestrowany: 
___________________________________________________________________________ 
4. Numer NIP ____________________________________ 
5. Numer REGON _________________________________ 
6. Numer tel./fax. _________________________________ 
7. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji: 
___________________________________________________________________________ 
Jako „OFERENT” wyrażamy chęć uczestnictwa w konkursie na wybór organizacji 
pozarządowej specjalizującej się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska, 
przeprowadzonego w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu. 
Upoważniamy_______________________________________ do reprezentowania oferenta 

(imię i nazwisko) 
w konkursie (w załączeniu stosowane pełnomocnictwo). 
 
Upoważniamy uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego (Komisję Konkursową)  
do podjęcia działań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów  
i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się 
pojawić w związku ze złożonymi w trakcie konkursu informacjami. Dla tych celów 
upoważniamy ________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko) 
do dostarczenia stosowanej informacji uznanej przez zamawiającego za konieczną  
i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. 
 
1. Przedmiot działalności organizacji: 
___________________________________________________________________________ 
2. Miejsce rejestracji organizacji: 
___________________________________________________________________________ 
3. Data rejestracji organizacji:  
___________________________________________________________________________ 
4. Opis dotychczasowego doświadczenia w zakresie ochrony środowiska, w tym realizacji 
zadań ze środków publicznych: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Opis znalezionych wysypisk śmieci (lokalizacje, podanie powierzchni, dokumentacja 
fotograficzna) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
6. Opis nagłośnienia akcji 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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załącznik 2 
 
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 
 

Składając ofertę w konkursie na wybór organizacji pozarządowej specjalizującej w tematyce 
dotyczącej ochrony środowiska, oświadczamy, że: 
 
 
1. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie 

konkursu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 
2. Posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zadania 

w określonym czasie. 
3. Jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Regulaminie 

konkursu. 
4. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są 

kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 
1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 
3) ........................................................................ 
4) ........................................................................ 
5) ........................................................................ 
6) ........................................................................ 
7) ........................................................................ 
8) ......................................................................... 
9) ......................................................................... 
10) ....................................................................... 
11) ....................................................................... 
12) ....................................................................... 
13) ....................................................................... 
14) ....................................................................... 
15) ....................................................................... 
16) ………………………………………………………………….. 
 
 
Niniejszą ofertę składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach 
.................................................... ................................................................................................ 
(miejscowość i data) (podpis/y i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych 
do występowania w imieniu wykonawcy) 
 


