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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako SIWZ, zwana również instrukcją dla Wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579) zwanej dalej w skrócie 
upzp., na udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 w zakresie 
merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej 
zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla 
Narodowego Centrum Kultury o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp. 

 
§ 1. Opis sposobu przygotowywania oferty 
 

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do instrukcji dla 
Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod 
warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania: 
3.1 żaden z wykonawców ubiegających się o zamówienie nie podlega wykluczeniu. 
3.2 oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3.3 Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo 
przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp. 
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
9. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 
10. W postępowaniu nie będzie żądane wadium. 
11. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
12. Oferta oraz dokumenty określone w § 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte. 
13. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, 

winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 
14. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku 

komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz podpisana przez 
Wykonawcę lub osobę go reprezentującą. 

15. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie 
zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę – 
w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.  

16. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji 
opisanej w pkt 19). W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej liczbie stron oferty wraz 
z liczbą i wykazem załączników do oferty. 

17. Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia 
oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność 
z oryginałem). 

18. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone 
pełnomocnictwo do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 
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19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 upzp. Strony zawierające 
informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale 
ponumerowane, z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 

20. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami 
telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego: 

Narodowe Centrum Kultury 
ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa 

oraz opisane: 
Oferta na udzielenie wsparcia beneficjentom programu 

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 
w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na 
przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy 

mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego 
Centrum Kultury 

Nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 18.12.2017 r. 

21. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać 
ofertę. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta, ale 
opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub odpowiednio WYCOFANIE 
OFERTY. Oświadczenie obowiązany jest podpisać Wykonawca lub osobą umocowana do jego reprezentacji. 

22. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 12, 15, 16, 19, 20 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz 
wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

23. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od 
wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

24. Kompletna oferta powinna zawierać: 
24.1. prawidłowo wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), 
24.2. oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ), 
24.3. pełnomocnictwo (o ile zostało udzielone). 
24.4. oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ) składane w terminie wskazanym w § 2 pkt. 3 SIWZ. 

 
§ 2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty 
 

1. Warunki wymagane od Wykonawców. 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu, 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonanie – w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 
okresie – co najmniej 1 usługi doradczej i 1 usługi szkoleniowej z zakresu: integracji lub budowania 
zespołu, zarządzania kulturą lub zarządzania projektem (w tym przeprowadzenie diagnozy 
społecznej lub ewaluacji projektu), komunikacji lub promocji w kulturze, metodologii prowadzenia 
szkoleń lub kształcenia umiejętności trenerskich, na kwotę co najmniej 200 000,00 zł brutto każda, 

1.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: dysponowanie: 
1.2.2.1. co najmniej 2 koordynatorami posiadającymi: 

1.2.2.1.1. minimum 3-letnie doświadczenie w koordynacji projektów społecznych lub 
kulturalnych zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak 
i organizacjami pozarządowymi, 

1.2.2.1.2. wykształcenie na poziomie wyższym magisterskim; 
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1.2.2.2. oraz co najmniej 2 maksymalnie 4 trenerami posiadającymi: 
1.2.2.2.1. minimum 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń zgodnie 

tematycznie z § 3 ust. I pkt. 2. ppkt. 2.2.  
1.2.2.2.2. wykształcenie na poziomie wyższym magisterskim. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane 
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach, 
którego polega Wykonawca nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, których żądał Zamawiający. 

2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz dokumenty 
potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego: 
2.1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ), 
2.2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ), 
2.3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ) 
2.4. wykaz usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz 

z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, 
2.5. wykaz osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ). 

3. Stosownie do art. 24 ust. 11 upzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa upzp, tj. Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Stosownie do art. 26 ust. 2 upzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp.  

6. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych 
przez Wykonawcę, stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia. 
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§ 3. Określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które 
mają być wykonane w ramach umowy 

 
I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 
(opis idei – załącznik nr 8 do SIWZ, regulamin programu – załącznik nr 9 do SIWZ) w zakresie merytorycznej 
i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na odkrywaniu i wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, 
polegające na: 

1. Przeprowadzeniu rekrutacji w celu wyłonienia 20-25 animatorów, których zadaniem będzie 
udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 w zakresie 
merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy 
identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw 
kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury; rekrutacja musi być prowadzona w sposób 
otwarty i transparentny, zaś kandydaci do pracy zgłaszać się do uczestniczenia samodzielnie za pomocą 
maila lub dedykowanej aplikacji on-line, przygotowanej przez Wykonawcę. Kandydaci na animatorów 
muszą zostać poinformowani o możliwości uczestnictwa w projekcie za pośrednictwem powszechnie 
dostępnych kanałów informacyjnych (ogłoszenia w Internecie, w tym na stronie Narodowego Centrum 
Kultury itp.). Czas na zgłaszanie się do projektu przez animatorów nie może być krótszy niż 5 dni 
roboczych. Do oceny aplikacji kandydatów Wykonawca powołać musi zespół rekrutacyjny, w skład którego 
wejdzie od 1 do 2 przedstawicieli Zamawiającego. Zespół dokona analizy aplikacji i wyłonienia animatorów, 
którym zaproponowana zostanie współpraca. W przypadku większej, niż 40 osób, liczby kandydatów na 
animatorów, zespół rekrutacyjny może dokonać egzaminu kompetencji;  

1.1. kryteria, które muszą spełnić kandydaci na animatorów: 
1.1.1. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub studiów podyplomowych (preferowane 

kierunki: socjologia lub kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub 
zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo-
komunikacja społeczna lub etnologia); 

1.1.2. posiadanie doświadczenia w zakresie: 
1.1.2.1. tworzenia diagnozy społecznej, 
1.1.2.2. ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych, 
1.1.2.3. koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych, zarówno we współpracy 

z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi; 
1.1.3. znajomość podstawowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie instytucji kultury – ustawy 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 
jednolity Dz. U. 2012, poz. 406); 

1.2. po przeprowadzeniu rekrutacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie 20 dni 
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, listę wyłonionych 20-25 kandydatów na animatorów zgodnie 
z załącznikiem nr 10 do SIWZ. 

1.3. po przedstawieniu listy wyłonionych kandydatów na animatorów Zamawiający w terminie do 2 dni 
roboczych od daty jej otrzymania zatwierdzi przedstawionych kandydatów lub zgłosi Wykonawcy 
konieczność dokonania zmian na piśmie. Po dokonaniu zmian Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, 
w terminie do 2 dni roboczych, skorygowaną listę, uwzględniającą zmiany zgłoszone przez 
Zamawiającego;  

2. Przeprowadzeniu 2 spotkań wprowadzających: 1 dla animatorów (20-25 osób) i 1 dla przedstawicieli 
beneficjentów wskazanych przez NCK (50 osób, podzielonych na minimum dwie grupy), obejmujących: 
2.1. Przeprowadzenie: 

2.1.1. jednego dwudniowego spotkania wprowadzającego dla animatorów w wymiarze 16 godzin, oraz 
2.1.2. jednego trzydniowego spotkania wprowadzającego  dla przedstawicieli beneficjentów, w wymiarze 

16 godzin dla każdej grupy,  
z zastrzeżeniem, że w spotkaniach uwzględniony być musi udział przedstawicieli Narodowego Centrum 
Kultury, zaś w harmonogramie – wprowadzenie przedstawiciela NCK z zakresu misji Centrum. 

2.2. Spotkania, o których mowa w ppkt. 2.1. powyżej, powinny odbyć się w terminach od 15 do 28 lutego 
2018 r. i powinny składać się co najmniej z następujących modułów tematycznych: 
2.2.1. tworzenie lokalnej diagnozy społecznej, w szczególności diagnozy otoczenia; 
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2.2.2. przeprowadzenie ewaluacji projektu społecznego lub kulturalnego;  
2.2.3. współpraca z mieszkańcami, w szczególności organizacja konsultacji społecznych oraz 

udostępnianie informacji o działalności instytucji publicznych; 
2.2.4. zarządzanie i realizacja projektów społecznych i kulturalnych; 
2.2.5. program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne – cele i specyfika programu. 

2.3. Poszczególne moduły w ramach spotkań o których mowa w ppkt. 2.1. powyżej mają być opracowane w 
oparciu o zapisane w regulaminie programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 zadania, które będą 
realizować animatorzy we współpracy z beneficjentami programu. 

2.4. Zajęcia składające się na moduły spotkań mają być spójne z metodologią prowadzenia spotkania 
przedstawioną przez Wykonawcę w ofercie, zaś podczas ich realizacji uczestnicy spotkania powinni 
otrzymać kompleksową wiedzę na dany temat. 

2.5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:  
2.5.1. terminowej realizacji usług zgodnie z przedstawionymi planami poszczególnych modułów 

tematycznych, 
2.5.2. zapewnienia minimum dwóch trenerów na spotkania, 
2.5.3. zapewnienia obecności trenera, co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem każdego spotkania, 
2.5.4. przygotowania materiałów na spotkanie (do których prawa autorskie posiada Wykonawca i nie są 

one w żaden sposób ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich) na 7 dni roboczych przed 
rozpoczęciem danego spotkania, 

2.5.5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą mailową o przyjęciu materiałów szkoleniowych, ich 
odrzuceniu lub konieczności wprowadzenia zmian w terminie 2 dni roboczych od dostarczenia 
materiałów szkoleniowych przez Wykonawcę, 

2.5.6. Wykonawca wprowadzi ewentualne korekty i zmiany w materiałach szkoleniowych, jeżeli zostaną 
one zasugerowane przez Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia 
przez Zamawiającego, 

2.5.7. przeniesienia na Zamawiającego, z chwilą przyjęcia materiałów szkoleniowych pełnię autorskich 
praw majątkowych do utworów powstałych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy 
bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych, uprawniających Zamawiającego do 
rozporządzania utworami, pobierania za nie wynagrodzenia oraz wykorzystywania na 
następujących polach eksploatacji: 
2.5.7.1. utrwalania jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu na 

wszelkich nośnikach, 
2.5.7.2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką m.in. audiowizualną, magnetyczną, cyfrową 

i optyczną, 
2.5.7.3. wprowadzania do obrotu, w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwory utrwalono 

– wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy, 
2.5.7.4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), 
2.5.7.5. wprowadzania do pamięci komputera i/lub sieci multimedialnej i rozpowszechniania 

w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, 
2.5.7.6. publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, 
2.5.7.7. wyświetlania, 
2.5.7.8. publikowania, 
2.5.7.9. nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej (w jakimkolwiek 

systemie lub technologii) przez stację naziemną, 
2.5.8. uwzględniania na bieżąco podczas spotkania uwag i sugestii odnośnie prowadzenia spotkań 

zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego obecnego na spotkaniu. 
2.6. Moduły tematyczne, o których mowa w ust. 2.2 powinny składać się z części teoretycznej i/lub 

rozbudowanej części warsztatowej. 
2.7. Poprzez godzinę zajęć rozumie się 60 min. Dopuszcza się przeprowadzenie 15-minutowych przerw 

w trakcie zajęć (nie więcej niż 1 przerwa 15 min. na każde 90 min. szkolenia), których pora będzie 
ustalana w sposób elastyczny w oparciu o potrzeby uczestników szkolenia. 

2.8. Spotkania, o których mowa w ppkt 2.1 i 2.2 powyżej, odbywać się będą w ośrodku konferencyjnym lub 
szkoleniowym zapewnionym przez Wykonawcę, położonym w odległości do 45 km od centrum 
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Warszawy, rozumianej jako odległość od Pałacu Kultury i Nauki (pl. Defilad 1), liczonej jako najkrótsza 
trasa dojazdowa do obiektu na podstawie Google Maps. 

2.9. Wykonawca zapewnia zakwaterowanie (pok. 1-os. lub/i 2-os. z łazienkami i pojedynczymi łóżkami, przy 
czym dla trenerów i przedstawicieli Zamawiającego zapewni pokoje 1-os.) i wyżywienie (spotkanie 
wprowadzające dla animatorów: 3 posiłki dziennie, spotkanie wprowadzające dla przedstawicieli 
beneficjentów: pierwszego dnia obiad i kolacja, drugiego dnia 3 posiłki – śniadanie, obiad i kolacja, 
trzeciego dnia śniadanie i obiad. Śniadanie w postaci szwedzkiego stołu, 2-daniowy obiad, gorąca 
kolacja; z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich) na czas trwania spotkania dla trenerów, 
uczestników szkolenia oraz 2 przedstawicieli Zamawiającego. Na potrzeby spotkań Wykonawca zapewni 
w miejscu zakwaterowania odpowiednią liczbę sal, wynikającą z potrzeb organizacyjnych oraz niezbędne 
wyposażenie: stoły, krzesła, projektory multimedialne, laptopy i flipcharty. 

2.10. Wykonawca zapewni transport trenerów, uczestników spotkań i przedstawicieli Zamawiającego 
obecnych na spotkaniu spod Sali Kongresowej w Warszawie (pl. Defilad 1, od strony ul. Emilii Plater) do 
miejsca zakwaterowania i z powrotem. 

2.11. Wykonawca przeprowadzi ewaluację spotkań zgodnie z zamieszczoną w złożonej ofercie propozycją 
ankiety ewaluacyjnej. 

3. Organizacji i nadzorze nad pracą animatorów z 50 beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy 
lokalne zgodnie z regulaminem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 (§ 9 ust. 19 i 20) 
stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 
3.1. Do zadań animatorów pracujących z beneficjentami Programu należy: 

3.1.1. udział w przeprowadzeniu diagnozy odkrywającej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców 
w danej społeczności lokalnej, 

3.1.2. udział w pracach związanych z wyborem 3-7 inicjatyw lokalnych, 
3.1.3. pomoc w przygotowaniu wniosku do realizacji drugiej części zadania zgodnie z regulaminem 

programu (załącznik nr 9 do SIWZ), 
3.1.4. pomoc beneficjentowi przy tworzeniu raportu z realizacji pierwszej części zadania oraz raportu 

końcowego, składanego przez beneficjenta po zakończeniu drugiej części zadania, 
3.1.5. konsultacje w wymiarze minimum 40 godzin miesięcznie dla jednego beneficjenta. Konsultacje 

w zależności od zgłaszanego przez beneficjenta zapotrzebowania mogą mieć formę 
bezpośrednich spotkań (minimum 20 godzin miesięcznie) lub być prowadzone zdalnie 
(elektronicznie, telefonicznie), 

3.1.6. nadzór merytoryczny nad realizacją opisanych we wniosku inicjatyw lokalnych, 
3.1.7. współpracę przy ewaluacji zadania. 

3.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdania z pracy animatorów w następujących terminach: 
3.2.1. w terminie do 20 lipca 2018 r. sprawozdanie z realizacji pierwszej części zadania według 

formularza stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, 
3.2.2. w terminie do 4 grudnia 2018 r. sprawozdanie z realizacji całości zadania według formularza 

stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, 
3.2.3. w przypadku zgłoszenia przez beneficjenta zastrzeżeń dotyczących współpracy z danym 

animatorem Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do wyjaśnienia sytuacji oraz do 
przedłożenia Zamawiającemu wyjaśnień na piśmie. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek 
Zamawiającego, Wykonawca dokona wymiany animatora. 

3.3. Wskazane jest, aby animator nie był zatrudniony w instytucji kultury w danej miejscowości. 
4. Przeprowadzenia innych czynności wynikających z oferty, nakierowanych na budowanie sieci 

współpracy pomiędzy domami kultury będącymi beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy 
lokalne 2018 – z wyłączeniem budowy stron internetowych. 

II. Wymogi dotyczące pracowników 
Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności koordynatorów były i pozostawały zatrudnione 
przynajmniej przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia, na podstawie umowy o pracę. 
1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności koordynatorów.  
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
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1.1. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 

1.2. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
1.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności koordynatorów w trakcie realizacji zamówienia: 
2.1. Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 

2.2. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. 

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności koordynatorów, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących 
czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) - za każdą osobę 
niezatrudnioną z liczby wykazanych przez Wykonawcę pracowników wykonujących czynności przy realizacji 
przedmiotu zamówienia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności koordynatorów. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

5. Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane powyżej znajdują zastosowanie także do dalszych 
podwykonawców, jeżeli uczestniczą w realizacji Przedmiotu zamówienia. 

III. Zmiany postanowień umowy  
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy zawartej na skutek 
przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:  
1. Konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub 

Wykonawcy; 
2. Rezygnacji z części zamówienia w przypadku rezygnacji z realizacji projektu z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego – w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy 

Zamówienie powinno być wykonane do 11 grudnia 2018 r. 
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§ 5. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 

                                                 
1
 Otrzymanie maksymalnej liczby punktów w danym kryterium zależy od jego zgodności/spójności z założeniami regulaminu Programu. 

Oznaczeni
e 

kryterium 
Kryterium 

Liczba 
punktów1 

C. 1. Cena za realizację całości usługi  0-30 

K. 
2. Ocena koncepcji programowej realizacji 

zamówienia, w tym: 
0-60 

 

2.1. Opis sposobu przeprowadzenia naboru animatorów 
zawierający niezbędne elementy opisane w §3 ust. 
części I.1. SIWZ, wraz z koncepcją dotarcia do 
potencjalnych kandydatów zawierający: 
 przedstawienie sposobu rekrutacji (0-2 pkt) 
 przedstawienie sposobu weryfikacji (0-2 pkt) 
 przedstawienie sposobu wyłonienia kandydatów (0-2 pkt) 

 określenie grupy docelowej (0-2 pkt) 

 koncepcję dotarcia do potencjalnych kandydatów (0-2 pkt) 

0-10 

2.2. Zakres i metodologia spotkań wprowadzających dla 
animatorów i przedstawicieli beneficjentów  

0-35 

 

2.2.1. Ocena programu spotkań wprowadzających 
pod kątem jego spójności z zadaniami, które 
realizować będą animatorzy i beneficjenci 
programu, zgodnie z regulaminem DK+ 
Inicjatywy lokalne 2018 (0-30 pkt): 
 użyteczność wiedzy, którą uczestnik nabędzie podczas 

spotkania (0-5 pkt) 

 aktywne metody moderowania spotkania (0-5 pkt) 

 różnorodność metod prowadzenia spotkania (np. 
warsztaty, wykłady, konwersatoria) (0-5 pkt) 

 kompletność i profesjonalizm materiałów na spotkania, 
uwzględniających aktualną wiedzę w danej dziedzinie (0-
5 pkt) 

 wykorzystanie najnowszych metod szkoleniowych (0-5 
pkt) 

 uwzględnienie w programie spotkań tematów 
wynikających bezpośrednio z regulaminu programu (0-5) 

 

2.2.2. Ocena zaproponowanej ankiety ewaluacyjnej, 
zawierającej ocenę materiałów, trenera, zakresu 
tematycznego, organizacji spotkań (0-5 pkt) 

 

2.3. Plan (zawierający opis i harmonogram) realizacji 
organizacji i opieki nad pracą animatorów z 50 
beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy 
lokalne 2018 oraz wykorzystanie i jakość 
zastosowanych narzędzi (platforma wymiany wiedzy 
i doświadczeń, wykorzystanie narzędzi internetowych 
itp.): 
 plan (zawierający opis i harmonogram) realizacji organizacji 

i opieki, w tym spójność planu z zapisami regulaminu programu 
(0-10) 

 platforma wymiany wiedzy i doświadczeń (0-3 pkt) 

 wykorzystanie narzędzi internetowych (0-2 pkt) 

0-15 
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Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętego wyniku w postaci liczby punktów, przyznanej przez 
każdego dokonującego oceny członka komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 
100 punktów: 

1. kryterium 1 (C) 
1.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. 

Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala wartość brutto. Cena ta będzie brana pod uwagę przez 
Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1.2. Podczas oceny ofert ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z 
najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów Cmin = 30 pkt. Punkty pozostałych ofert 
zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: Cmin : Cb x 30 pkt, gdzie: Cmin - cena oferty 
minimalnej, Cb - cena oferty badanej; 

1.3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 
2. kryterium 2 (K)  
W ramach kryterium 2 będą brane pod uwagę (na podstawie informacji zawartych w ofercie):  

2.1. opis sposobu przeprowadzenia naboru animatorów wraz z koncepcją dotarcia do potencjalnych 
kandydatów; 

2.2. metodologia spotkań wprowadzających dla animatorów i przedstawicieli beneficjentów, która obejmuje:  
2.2.1. Ocena programu spotkań wprowadzających pod kątem jego spójności z zadaniami, które 

realizować będą animatorzy i beneficjenci programu, zgodnie z regulaminem DK+ Inicjatywy 
lokalne 2018; 

2.2.2. Ocena zaproponowanej ankiety ewaluacyjnej, zawierającej ocenę materiałów, trenera, zakresu 
tematycznego, organizacji spotkań; 

2.3. plan (zawierający opis i harmonogram) realizacji organizacji i nadzoru nad pracą animatorów z 50 
beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018. 

3. kryterium 3 (D) 
W ramach kryterium 3 będą brane pod uwagę (na podstawie informacji zawartych w ofercie): 

3.1. opis dodatkowych działań; 
3.2. uzasadnienie (ocena zasadności merytorycznej i skuteczności). 

4. Liczba punktów przyznanych danej ofercie za poszczególne kryteria stanowić będzie średnią arytmetyczną 
punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji. 

5. W przypadku gdy zabraknie w ofercie informacji ujętych w kryterium oceny ofert to taka oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona. 

6. Ostateczna liczba punków stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach: O = C + 
K + D. 

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
 
§ 6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert 
 

1. Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, na recepcji do godziny 10:00 
w dniu 18.12.2017 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na 
przyczyny opóźnienia.  

2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub 
przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty 
w terminie. 
 

§ 7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

D. 
3. Ocena zaproponowanych dodatkowych działań 

sieciujących 
0-10 

RAZEM do 100 
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym 
mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu 
ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.  

 
§ 8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert 
 
Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, o godzinie 10:30 w dniu 
18.12.2017 r. 
 
§ 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 
 

1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  w ofertach. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
4.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia. 

5. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i zaproszeniem do 
składania ofert, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w instrukcji dla 
Wykonawców przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia.  

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające 
błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie 
unieważnienie postępowania. 

7. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

9. Zamawiający poprawi w ofercie:  
9.1. oczywiste omyłki pisarskie,  
9.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  
9.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
10. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów 

oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: 
11.1. Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, 
11.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego 

i prawnego, 
11.3. wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę 

wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację 
przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny 

11.4. terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu 
publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
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12. Komisja Przetargowa Zamawiającego wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę 
z najwyższą liczbą punktów. 

 
§ 10. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, 
uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu 
udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. 
 

1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień w godz. 09:00 – 
15:00: Pana Michała Rydzewskiego, tel. 22 21 00 156, e-mail: mrydzewski@nck.pl oraz Panią Annę Pasznik, 
tel. 22 21 00 130, e-mail apasznik@nck.pl; w sprawach formalnych Panią Dorotę Wysocką, tel. 22 21 00 120, 
przetargi@nck.pl oraz Panią Annę Kazimierczak tel. 22 21 00 124 przetargi@nck.pl. 

2. Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 10 upzp – 
pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, 
każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na 
zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, 
że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie określonym w art. 38 ust.1 i 1a upzp.  
UWAGA: żadne wyjaśnienia treści SIWZ nie będą udzielane telefonicznie. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

7. Wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w punkcie 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej, na której jest udostępniony SIWZ – http://www.nck.pl/przetargi/ 

8. W sytuacji opisanej w punkcie 6 powyżej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny 
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, 
którym przekazał SIWZ. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest 
udostępniony SIWZ. 

9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania 
stają się integralną częścią SIWZ. 

10. Pytania należy kierować do Pana dra hab. Rafała Wiśniewskiego – Dyrektora Narodowego Centrum Kultury 
lub Pana Edwarda Chudzika, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. 

11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego. 
 
§ 11. Unieważnienie postępowania 
 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert 
oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu 
postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o: 
3.1. Wykonawcach wykluczonych z postępowania, 
3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

 
 § 12. Udzielenie Zamówienia 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp, 
SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. 



 

Strona 13 z 52 

2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie 
internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców. 

3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której wzór stanowi załącznik numer 5 do SIWZ 
4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. 

Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie określonym w art. 94 upzp), nie później jednak 
niż przed upływem terminu związania ofertą. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 

6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod 
warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
§ 13. Wzór umowy 
 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ dla Wykonawców. 
 
§ 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
 
 

 
Dyrektor 

Narodowego Centrum Kultury 
 
 
 
 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ  WYKONAWCĘ: ___________________ 

__________________________________________________________________________________ 

TELEFON: _________________________________ 

FAKS: _____________________________________ 

ADRES E-MAIL: _____________________________ 

NUMER NIP: ________________________________ 

NUMER REGON: ____________________________ 

 

O F E R T A   
Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 w zakresie 
merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej 
zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla 
Narodowego Centrum Kultury, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującej cenie: 

Nr 
etapu 

Działa-
nie Nazwa etapu Wartość netto 

Podatek VAT Cena 

Stawka Kwota  

I. 

 

1. Przeprowadzenie rekrutacji w celu 
wyłonienia 20-25 animatorów   

    

2. Przeprowadzenie spotkania 
wprowadzającego dla animatorów i 
spotkania wprowadzającego dla 50 
przedstawicieli beneficjentów 
wskazanych przez NCK 

    

II. 3. Organizacja i nadzór nad pracą 
animatorów przy realizacji I części 
zadania zgodnie z regulaminem DK+ 
Inicjatywy lokalne 2018 

    

III. 4. Organizacja i nadzór nad pracą 
animatorów przy realizacji II części 
zadania zgodnie z regulaminem DK+ 
Inicjatywy lokalne 2018 

    

5. Dodatkowe działania sieciujące, 
nakierowane na budowanie sieci 
współpracy pomiędzy domami kultury 
będącymi beneficjentami programu 
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 
– z wyłączeniem budowy stron 
internetowych 

    

RAZEM     
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Części zamówienia oraz firmy podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć ich wykonanie: 

Lp. 
Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy 

podwykonawcy 
Nazwa i adres podwykonawcy 

1.   

…   

   

 

Miejsce organizacji zakwaterowania i spotkań wprowadzających (należy podać nazwę, adres i telefon kontaktowy 

obiektu) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Opis sposobu przeprowadzenia naboru animatorów wraz z koncepcją dotarcia do potencjalnych 

kandydatów: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Opis koncepcji programowej spotkań wprowadzających: 

 

1) Opis metodologii szkolenia dla animatorów: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2) Opis metodologii spotkania wprowadzającego dla przedstawicieli beneficjentów: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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3) propozycja programu spotkania wprowadzającego dla animatorów z uwzględnieniem wymaganych 
elementów  

Data 
Temat zajęć 

(moduł 
tematyczny) 

Opis zajęć (opis 
modułu 

tematycznego) 

Liczba godzin 
przeznaczonyc

h na dany 
moduł 

Rodzaj zajęć 
(warsztat / 

wykład) 

Nazwisko osoby 
prowadzącej 

      

      

      

      

      

      

 
4) Propozycja programu spotkania wprowadzającego dla przedstawicieli beneficjenta z uwzględnieniem 

wymaganych elementów  
 

Data 
Temat zajęć 

(moduł 
tematyczny) 

Opis zajęć (opis 
modułu 

tematycznego) 

Liczba 
godzin 

przeznaczon
ych na dany 

moduł 

Rodzaj zajęć 
(warsztat / 

wykład) 

Nazwisko osoby 
prowadzącej 
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5) Propozycja ankiety ewaluacyjnej 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6) Rodzaje materiałów na spotkania wprowadzające, które będą wykorzystane podczas zajęć 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Opis i harmonogram realizacji organizacji i opieki nad pracą animatorów z 50 beneficjentami programu 

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 oraz opis zastosowanych narzędzi (platforma wymiany wiedzy 

i doświadczeń, wykorzystanie narzędzi internetowych itp.): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Opis i harmonogram realizacji dodatkowych działań sieciujących, nakierowanych na budowanie sieci 

współpracy pomiędzy domami kultury będącymi beneficjentami programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 

2018 – z wyłączeniem budowy stron internetowych: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. 
3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik nr 5 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Ofertę niniejszą składamy na ........2 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach. 
 
 

______________________________________   _______________________________________ 
                        (miejscowość, data)                                                                                       (czytelny podpis Wykonawcy) 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są:3 
 
1. __________________________________                   2.__________________________________ 
 
3.__________________________________                   4.__________________________________ 

                                                 
2 Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami  wymaganymi SIWZ. 
3 Należy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

  

                      O Ś W I A D C Z E N I E  
                                             (zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp) 

 
           (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 upzp na udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 

w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy 

identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw 

kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY  

 

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 upzp. 

 

 

 

____________________________________________              ____________________________________________ 
                                (miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis Wykonawcy) 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ______ 

upzp (podać mającą zastosowanie art. 24 ust. 5 upzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 upzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

2.1. _____________________________________________________________________________________, 

2.2. _____________________________________________________________________________________, 

 

 

 

____________________________________________              ____________________________________________ 
                                (miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

__________________________________________________ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

 

____________________________________________              ____________________________________________ 
                                (miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

____________________________________________              ____________________________________________ 
                                (miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

  
 

                      O Ś W I A D C Z E N I E  
                                             (zgodnie z art. 25a ust. 1 upzp) 

 
 
              (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
 

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 upzp na udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 

w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy 

identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw 

kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w   

§ 2 SIWZ  

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

 

 

______________________________________   _______________________________________ 
                        (miejscowość, data)                                                                            (czytelny podpis Wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………(wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

______________________________________   _______________________________________ 
                        (miejscowość, data)                                                                            (czytelny podpis Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

______________________________________   _______________________________________ 
                        (miejscowość, data)                                                                            (czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
(w przypadku oferty składanej przez 

podmioty wspólnie ubiegające się 
o zamówienie, oświadczenie składają 

i podpisują wszystkie podmioty) 
 

 

 

        O Ś W I A D C Z E N I E  
                                                  (zgodnie z art. 24 ust. 11 upzp) 

 
              
    (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 upzp na udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 w 

zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy 

identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw 

kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, 

oświadczam, co następuje:  

 nie należymy do żadnej grupy kapitałowej1  

 nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcą/Wykonawcami, który/którzy złożył/złożyli 

odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu 1 

 należymy do grupy kapitałowej z Wykonawcą/Wykonawcami, który/którzy złożył/złożyli odrębną ofertę w 

niniejszym postępowaniu:1, 2 

1.1. nazwa: ___________________________________________________________________ 

1.2. adres: ____________________________________________________________________ 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 

297 § 1kk. 

 

 

____________________________________               _________________________________ 
                     (miejscowość, data)                                                                                     (czytelny podpis Wykonawcy)3 
 

1  odpowiednie zaznaczyć 
2  w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, do której należą wykonawcy wskazani w informacji zamieszczonej przez 

Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 upzp na stronie internetowej (tj. którzy w terminie złożyli oferty w tym postępowaniu), wraz ze 
złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3  czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

 
Uwaga:  
oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 upzp. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA NR ____ /____  

 

zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu ___.___.____ roku, pomiędzy: 

 

Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, 01–231 Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury 

pod nr RIK 71/2006, posiadającym numer NIP: 525-235-83-53, o numerze REGON: 140468418, reprezentowanym przez: 

_____ _____  – Dyrektora/Zastępcę Dyrektora 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

__________ z siedzibą w __________, wpisanym/ą do __________ prowadzonego przez __________ pod nr __________, nr NIP: 

__________, nr PESEL/REGON:  __________ 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 

 

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

określonego w art. 39 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), 

dalej zwaną w skrócie upzp, zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie, w myśl art. 2 ust. 10 upzp, przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następującej 

usługi: udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 w zakresie merytorycznej i 

organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy 

mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury, zwanej dalej 

„Przedmiotem zamówienia” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na zasadach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, stanowiących załączniki do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, w okresie - od dnia zawarcia umowy do 

dnia 11 grudnia 2018 roku. 

 

§ 2 

W ramach niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że: 

1. posiada kwalifikacje, doświadczenie i personel niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 powyżej, 

2. zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną w skrócie SIWZ) dotyczącymi zakresu oraz wymogów 

dotyczących prac objętych Przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 

określonymi w SIWZ oraz Ofercie złożonej przez Wykonawcę przy czym SIWZ oraz Oferta stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 

2 do niniejszej umowy oraz jej integralną część. 

3. postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej staranności, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i 

posiadaną wiedzą fachową. 

4. jest przedsiębiorcą i zatrudnia pracowników oraz zleceniobiorców *(postanowienie umowne zostanie doprecyzowane po wyborze 

oferty najkorzystniejszej), 
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5. stosowane przez Wykonawcę wynagrodzenia dla pracowników i zleceniobiorców nie są niższe niż wynagrodzenia minimalne 

wynikające z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

 

§ 3 

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 oraz z tytułu przeniesienia praw autorskich w zakresie opisanym w umowie 

Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości _____ zł netto (słownie: __________ zł netto) +_____ % podatku VAT w 

kwocie _____ zł (słownie: _________ zł), tj. łącznie _____ zł brutto (słownie: __________ zł brutto) płatne w trzech transzach: 

1.1. I transza _______ zł (słownie: __________ zł) – płatna 14 dni od dnia realizacji przez Wykonawcę spotkania wprowadzającego dla 

animatorów i spotkania wprowadzającego dla 50 przedstawicieli beneficjentów wskazanych przez NCK  – zgodnie z pkt I oferty; 

1.2. II transza _______ zł (słownie: __________ zł) – płatna 14 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania z realizacji pierwszej części 

zadania – zgodnie z pkt II oferty; 

1.3. III transza _______ zł (słownie: __________ zł) – płatna 7 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania z całości zadania – zgodnie z 

pkt III oferty. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wynagrodzeniem brutto, tj. uwzględnia wszelkie obciążenia publicznoprawne i 

wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po przyjęciu przez Zamawiającego prawidłowo zrealizowanego etapu realizacji Przedmiotu 

zamówienia na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę dokumentu księgowego 

(faktury VAT/rachunku) w terminie do 14 dni od dnia jego doręczenia do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, że: 

1.1. w razie niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę w wysokości 

30% wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

1.2. w razie opóźnienia w wykonaniu danego etapu Przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umową 

w wysokości 0,2% części wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadającej danemu etapowi Przedmiotu 

zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

1.3. w razie nienależytego wykonania Przedmiotu zamówienia, innego niż opóźnienie, o którym mowa w ppkt. 1.2 powyżej, poprzez 

które rozumie się w szczególności wykonanie Przedmiotu zamówienia niezgodnie z opisem zawartym w SIWZ Wykonawca zapłaci 

na rzecz Zamawiającego karę umową w wysokości 10% wartości części wynagrodzenia, opisanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

odpowiadającej danemu etapowi Przedmiotu zamówienia, za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu 

zamówienia. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający uprawiony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wymagalna kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1.1. gdy opóźnienie w realizacji danego etapu przekroczy 21 dni; 

1.2. w razie nienależytego, tj. niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, wykonania umowy i naliczenia z tego tytułu kary umownej 

w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Oświadczenie powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przesłanki, o której mowa 

w ust. 1 powyżej. 
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§ 6 

1. W przypadku powstania w toku realizacji zamówienia utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw 

majątkowych do tych utworów (dalej Utworów). Przejście autorskich praw majątkowych do utworu, następuje z chwilą wydania jego 

materialnych nośników Zamawiającemu lub z chwilą wysłania (przekazania) Utworu Zamawiającemu za pośrednictwem 

teleinformatycznych środków przekazu. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji: 

2.1. wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych, 

informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, 

audiowizualnych lub multimedialnych; 

2.2. wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono 

- bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

2.3. wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; 

2.4. rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób aby osoby miały dostęp do Utworu w wybranym 

przez siebie miejscu i czasie; 

2.5. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i 

satelitarnych; 

2.6. wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony), 

wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów; 

2.7. rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, 

opisów; 

2.8. wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy, w tym publikacja na stronach internetowych i w wydawnictwach 

Zamawiającego;  

2.9. wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy; 

2.10. opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, przemontowaniu utworu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże utwory w stanie 

wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku 

uczestników Wydarzenia, w szczególności zgód prelegentów i moderatorów na wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi na potrzeby 

filmu dokumentującego Wydarzenie i zgód prelegentów i moderatorów na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby relacji fotograficznej 

z Wydarzenia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworu, a w szczególności za ewentualne 

roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o praw ie 

autorskim w związku z realizacją Umowy. 

5. Wykonawca powierza Zamawiającemu prawo dokonywania w jego imieniu nadzoru autorskiego nad wykonanym utworem.  

6. Wykonawca zapewnia, że żaden z twórców ani współtwórców Utworu nie będzie wykonywał osobistych praw majątkowych wynikających 

z autorstwa Utworu. 

7. Zamawiający uprawniony jest do anonimowego rozpowszechniania Utworu, ale nie jest zobowiązany do jego rozpowszechniania. 

8. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworu, ani też pod względem czasowym i 

terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.  

9. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów. 

10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy, z chwilą, o której mowa w ust. 2 umowy, przenosi na 

Zamawiającego prawo własności nośników, na których utrwalono utwory oraz prawo własności tych części utworów, które nie podlegają 

ochronie przewidzianej przepisami w/w ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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11. W razie konieczności, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy, Wykonawca uzyska dla Zamawiającego wyłączne 

licencje umożliwiające korzystanie z utworów. 

 

§ 7 

1. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności koordynatorów były i pozostawały zatrudnione przynajmniej przez cały okres 

realizacji niniejszego zamówienia, na podstawie umowy o pracę. 

1.1.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

1.2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

nie krótszym niż 5 dni roboczych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

2.    Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu 

zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) - za każdą 

osobę niezatrudnioną z liczby wykazanych przez wykonawcę pracowników wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu 

zamówienia o którym mowa w ust. 5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1  

3. Zamawiający zastrzega, iż obowiązek określony w ust.1 znajduje również zastosowanie do podwykonawców, jeżeli uczestniczą oni w 

realizacji niniejszej umowy i realizują czynności określone w ust. 1. 
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§ 8 

1. Zamawiający jest, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, administratorem zbioru danych 

osobowych. W celu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca niniejszym przyjmuje Dane do 

przetwarzania zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz niniejszą 

Umową. 

3. Przetwarzanie Danych przez Wykonawcę obejmuje wykonywanie czynności, usług objętych niniejszą Umową,  

w tym w szczególności: 

a. gromadzenie Danych przesyłanych przez Zamawiającego w sposób określony w niniejszej Umowie, 

b. przechowywanie Danych, drukowanie Danych, 

c. zapewnienie Zamawiającemu lub wskazanej przez niego osobie/osobom ciągłego dostępu do Danych, 

d. natychmiastowe usuwanie Danych na każde żądanie Zamawiającego, 

e. przekazanie Danych Zamawiającemu/wskazanej przez niego osobie na każde żądanie Zamawiającego. 

4. Dane są przetwarzane w systemie informatycznym Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

5. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom Dane przekazane mu przez Zamawiającego do dalszego przetwarzania wyłącznie w 

zakresie i w celu określonych w niniejszej Umowie. W celu powierzenia Danych podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego i zobowiązać podwykonawcę do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych 

oraz informacji, w tym informacji niejawnych i przedstawić je na każde żądanie Zamawiającego. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na 

przetwarzanie Danych przez podwykonawcę Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z podwykonawcą na piśmie umowę o powierzenie 

Danych do przetwarzania na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w której Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż 

podwykonawcy spełnią wszelkie wymogi w zakresie ochrony Danych oraz informacji, w tym informacji niejawnych, które mają 

zastosowanie do Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności, że podwykonawcy podejmą i wdrożą przed 

rozpoczęciem realizacji usług odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zabezpieczające Dane oraz informacje, w tym informacje 

niejawne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać Dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie. 

7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty utrzymania własnego systemu informatycznego służącego do przetwarzania Danych. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z nienależytym wykonaniem Umowy 

przez Wykonawcę w zakresie ochrony Danych, informacji w tym informacji niejawnych. Wykonawca w szczególności zwolni 

Zamawiającego z roszczeń osób trzecich zgłaszanych Zamawiającemu, odnoszących się do Danych odebranych przez Wykonawcę od 

Zamawiającego (od dnia ich odbioru), w związku z naruszeniem bezpieczeństwa Danych lub informacji, w tym informacji niejawnych 

oznaczonych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Danych oraz informacji poufnych, o których powziął wiadomość w związku z 

wykonywaniem niniejszej Umowy, a które Zamawiający określił jako poufne. Obowiązek przestrzegania tajemnicy jest bezterminowy i 

trwa także po ustaniu niniejszej Umowy, niezależnie od przyczyn tego ustania. 

10. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania przetwarzania przez Wykonawcę Danych w każdym czasie. Wykonawca zobowiązuje 

się umożliwić Zamawiającemu sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem Danych i informacji niejawnych, w tym ich usuwaniem, w 

szczególności poprzez obecność w miejscach, w których proces ten przebiega. 

11. Wykonawca, podwykonawcy oraz osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu Umowy zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu na jego 

każde żądanie i usunąć z systemów czy wszelkich posiadanych nośników, (w każdym przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub 

odstąpienia od niniejszej Umowy), dokumentację, Dane, informacje oraz korespondencję w terminie nie później niż 5 Dni Roboczych od 

otrzymania takiego żądania. Usunięcie to powinno być trwałe oraz polegać na uniemożliwieniu osobom trzecim odzyskania Danych, 

informacji, dokumentacji. 
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§ 9 

1. Nie stanowią zmiany Umowy następujące przypadki:  

a. zmiana osób upoważnionych do kontaktu w toku realizacji Umowy; 

b. zmiana danych teleadresowych Stron;  

c. zmiana danych rejestrowych Stron. 

2. Przypadki określone w ust. 1 wymagają pisemnego niezwłocznego powiadomienia drugiej strony. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego – w zakresie 

dostosowującym terminy i sposób oraz zasady realizacji poszczególnych świadczeń jak i całej Umowy do zmian organizacyjnych. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian: stawek 

podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, oraz zasad lub wysokości stawek ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu i sposobu oraz zakresu jej realizacji w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od stron, które uniemożliwiają realizację Umowy w pierwotnie przewidzianym terminie, zakresie i w pierwotnie 

przewidziany sposób. 

6. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4 strona zainteresowana zmianą Umowy powiadamia drugą stronę przedstawiając 

wyliczenie i w razie konieczności dowody wskazujące wpływ ww. okoliczności na koszty wykonania zamówienia. Jeśli wyliczenie i 

dowody nie budzą wątpliwości – strony zmienią Umowę w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wyliczenia wraz z dowodami. Zmiany 

Umowy nie będą dotyczyć okresów sprzed przedstawienia wyliczenia i dowodów. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w celu dostosowania Umowy oraz sposobu 

jej realizacji do tych przepisów prawa np. zmian w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyrazi 

zgody na wprowadzenie zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. 

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody dwóch Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 10 

1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności  mogą być dokonywane 

wyłącznie w zakresie określonym w SIWZ. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustaw: z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 121) oraz upzp. 

4. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała niniejszą Umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód czego składa poniżej 

własnoręcznie swoje podpisy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

 

        WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

_____________________________________    _____________________________________ 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1: SIWZ, Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy, Załącznik nr 3: Sprawozdanie 
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Załącznik nr 3 do umowy  

 

 

pieczęć wykonawcy 

  

SPRAWOZDANIE 

z wykonania I. części / II. części* zadania w ramach 

Programu NCK Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 

EWALUACJA REALIZACJI ZADANIA (rozliczenie merytoryczne) 

 
w okresie od ........... do ............, 

określonego w umowie nr ……………….., 

zawartej w dniu ………………………………….,  

pomiędzy Narodowym Centrum Kultury 

a       ……………..……………………………………. 
                                           (Wykonawca) 

 

Data złożenia raportu: ..................... 

 

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte? Jeśli nie – dlaczego? 

 

 

 

 

2. Opis wykonania zadania  

 

 
 

 

 

 

3. Ocena realizacji zadania na podstawie opinii zebranych wśród uczestników  
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4. Sprawozdanie poszczególnych animatorów z nadzoru merytorycznego nad realizacją diagnozy i wyboru inicjatyw 
(I cześć zadania) / inicjatyw lokalnych (II cześć zadania) 

l.p. Imię nazwisko 
animatora 

Nazwa domu kultury Sprawozdanie z nadzoru 
merytorycznego 

1.    

2.    

…    

 

 
____________________________________  ____________________________________ 
                         (miejscowość, data)                                                          (czytelny podpis Wykonawcy) 

_____________________________________ 
*Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Wykaz wykonanych usług, o których mowa w § 2 ust. 1 ppkt. 1.2.1 SIWZ wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz 

z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 
 

Lp. 
Nazwa usługi 
zrealizowanej 

przez Wykonawcę 

Rodzaj usługi 
(szkoleniowa/doradcza) 

zrealizowanej przez 
Wykonawcę 

Termin 
realizacji 

Wartość 
zamówienia 

Zamawiający 
(Nazwa i adres) 

1.  
 

  
 

2.  
 

  
 

…  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________   _______________________________________ 
                        (miejscowość, data)                                                                                        (czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
określonych w § 2 ust. 1 ppkt 1.2.2. SIWZ 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Funkcja 

(koordynator / 
trener) 

Wykształcenie 

Doświadczenie w latach oraz 
wskazanie tematyki 

zrealizowanych 
szkoleń/projektów 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

…     

 

 

 

 

 

______________________________________   _______________________________________ 
                        (miejscowość, data)                                                                            (czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

 

Ogólny opis idei projektu 

 

 

 

Celem projektu jest zapewnienie merytorycznego wsparcia beneficjentom Programu Narodowego Centrum Kultury 

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018. 

Zadaniem Wykonawcy, będzie zapewnienie animatorów, którzy pomogą beneficjentom w inicjowaniu działań 

służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu 

potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Działania te zostaną 

podjęte w oparciu o przeprowadzoną wcześniej we współpracy z animatorem diagnozę i poddane ewaluacji, 

a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk 

programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie 

których działają. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego owocować ma stworzeniem wspólnych 

projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. Animatorzy muszą wziąć udział w spotkaniu 

wprowadzającym, którego zakres będzie spójny z regulaminem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018. 

Analogicznie, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia spotkania wprowadzającego dla wskazanych przez 

NCK 50 przedstawicieli beneficjentów, którego celem będzie zapoznanie z programem i zapoznanie z narzędziami, 

które umożliwią jego prawidłową realizację przy wsparciu udzielonym przez animatorów. 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY  

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2018 

Promesa 2018 

 

 

PREAMBUŁA 

Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest 
inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, 
odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów 
społeczności. 

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania 
animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a 
ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny 
nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami 
miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma 
owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. 

W realizacji zadania beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez NCK animator, który udzieli mu 
merytorycznego i fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w 
szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu. Beneficjent będzie mógł skorzystać z wiedzy i 
doświadczenia animatora z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną. 

Działania podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim: inicjowaniu nowych praktyk 
w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu 
rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z 
mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów Programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako 
miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.  

 

§ 1 
DEFINICJE  

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) NCK – Narodowe Centrum Kultury; 



 

Strona 35 z 52 

2) dyrektor – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury; 

3) minister – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;  

4) ministerstwo – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

5) wnioskodawca – podmiot składający wniosek do NCK o dofinansowanie zadania w ramach 
programu; 

6) beneficjent – wnioskodawca, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu na realizację 
zadania; 

7) zadanie – działanie będące przedmiotem wniosku oraz związane z nim koszty; 

8) wniosek – wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających 
w dyspozycji NCK, wypełniany i wysyłany przez wnioskodawcę za pośrednictwem EBOI; 

9) Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI) – system zapewniający komunikację 
elektroniczną pomiędzy wnioskodawcami a NCK;  

10) błędy formalne – wady wniosku wynikające z niedostosowania zadania do wymagań związanych 
z zakresem programu, które uniemożliwiają udzielenie dofinansowania dla zadania w ramach 
danego programu i których wnioskodawca nie może poprawić po terminie zamknięcia naboru do 
programu; 

11) Zespół Oceniający – zespół, w ramach którego każdy z członków dokonuje samodzielnie oceny 
wniosków złożonych do programu; 

12) lista rankingowa – lista wniosków uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej 
przyznanej oceny końcowej; 

13) konflikt interesów – sytuacja, w której interes prywatny pracownika NCK lub innej osoby 
powołanej przez dyrektora do realizacji procedur w ramach programu wpływa na bezstronne 
i obiektywne wykonanie powierzonych czynności; 

14) wybór – procedura wyboru inicjatyw przeprowadzona przez beneficjenta w części pierwszej 
zadania; 

15) autorzy – przedstawiciele społeczności lokalnych, biorących udział w procedurze wyboru 
inicjatyw; 

16) inicjatywy – działania realizowane wspólnie przez beneficjenta i autorów;  

17) diagnoza – diagnoza odkrywająca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej 
społeczności lokalnej; 

18) animator – ekspert wspierający beneficjenta merytorycznie i organizacyjnie podczas realizacji 
zadania; 

19) program – program Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018. 

§ 2 

BUDŻET 

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1,5 mln zł. 

 

§ 3 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury. 
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§ 4 

CEL 

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów 
kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw 
kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. 

 

§ 5 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY 

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:  
1) domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej 
instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu 
terytorialnego; 4). 
2) biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy 
kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki; 

O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 nie mogą się ubiegać 
beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 
2015-2017. 

 

§ 6 

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ 

1. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch 
części. 

2. Pierwsza część zadania obejmuje: 

1) przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej 
społeczności lokalnej; 

2) opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą 
przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających; 

3) w oparciu o zasady, o których mowa w pkt 2, dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych 
inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości; 

4) z uwzględnieniem zasobów infrastrukturalnych i kadrowych instytucji stworzenie wraz z autorami 
wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji, obejmującego opisy, harmonogram działań, 
preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatu. 

3. Druga część zadania obejmuje: 

1) realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK 
plan ich realizacji; 

2) dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania 
inicjatywy. 

                                                 
4
 Lista instytucji współprowadzonych znajduje się na stronie:http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-

kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php. 
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4. W realizacji I i II części zadania uczestniczy wskazany przez NCK animator, pełniący funkcję doradczą i 
wspierającą w kwestiach organizacyjnych i merytorycznych. 

5. Zakres obowiązków animatora obejmuje:  

1) udział w przeprowadzeniu diagnozy odkrywającej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców 

w danej społeczności lokalnej; 

2) współpracę w procesie wyboru inicjatyw lokalnych, czuwanie nad transparentnością wyboru;  

3) współpracę przy ewaluacji zadania;  

4) pomoc merytoryczną beneficjentowi przy tworzeniu raportu z realizacji pierwszej części zadania 

oraz raportu końcowego, składanego przez beneficjenta po zakończeniu drugiej części zadania; 

5) konsultacje w wymiarze minimum 40 godzin miesięcznie dla jednego beneficjenta. Konsultacje w 

zależności od zgłaszanego przez beneficjenta zapotrzebowania mogą mieć formę bezpośrednich 

spotkań (minimum 20 godzin miesięcznie) i być prowadzone zdalnie (elektronicznie, 

telefonicznie). 

 

§ 7 

WYMAGANIA FORMALNE I FINANSOWE DLA ZADANIA 

1. Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2018. 

2. Zadanie składa się z dwóch części: 

1) pierwsza część zadania może być realizowana w terminie od 19 lutego do 30 czerwca 2018 roku; 

2) druga część zadania może być realizowana w terminie od 31 lipca do 20 listopada 2018 roku. 

3. Wnioskodawca we wniosku powinien przedstawić:  

1) instytucjonalne doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz współpracy ze społecznością 
lokalną; 

2) koncepcję rozwoju współpracy ze społecznością lokalną; 

3) opis zasobów infrastrukturalnych i kadrowych, które wnioskodawca będzie mógł wykorzystać w 
ramach realizacji zadania i proponowany sposób ich wykorzystania. 

4. Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w programie. 

5. Po rozpatrzeniu wniosków następuje realizacja pierwszej części zadania. 

6. Wnioskodawca nie może przeznaczyć na wkład własny środków z dofinansowania uzyskanego w 
innym programie NCK lub w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub w 
programach innych instytucji podległych MKiDN. 

7. Dofinansowanie ma charakter celowy. Nie jest możliwe przesunięcie kosztów między pierwszą a 
drugą częścią zadania.  

8. Dofinansowania na realizację pierwszej i drugiej części zadania mogą być wydatkowane jedynie na 
pokrycie kosztów uwzględnionych w wykazie kosztów kwalifikowanych, który stanowi Załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu. 

9. W ramach kosztów nie można uwzględniać pracy wolontariusza, lecz można wykazać koszty 
związane z jego ubezpieczeniem i delegacjami. W takim przypadku należy z wolontariuszem podpisać 
umowę o wolontariacie. 

10. W ramach zadania nie można finansować prac remontowych i modernizacyjnych budynków 
i obiektów.  

11. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie: 
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1) wydatków inwestycyjnych; 

2) zakupu środków trwałych.5 

12. Wszystkie koszty związane z realizacją zadania muszą być poniesione w okresie kwalifikowalności 
wydatków, tj. w trakcie realizacji zadania.  

13. Maksymalna kwota dofinansowania pierwszej części zadania wynosi 8 000 zł brutto. 

14. Maksymalna kwota dofinansowania drugiej części zadania wynosi 22 000 zł brutto. 

15. Dofinansowanie pierwszej części zadania wynosi do 100% budżetu tej części zadania. 

16. Dofinansowanie drugiej części zadania wynosi do 95% budżetu tej części zadania. 

17. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania we wniosku uzupełniającym (na realizację 
drugiej części zadania) wkładu własnego. Do wymaganego procentowo wkładu własnego zalicza się 
środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania (z zastrzeżeniem 
ust. 6). Wkład własny jest wkładem finansowym. Wyklucza się umowy barterowe jako źródło 
wkładu własnego. 

18. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie 
może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi 
przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu 
Skarbowego, przy czym: 

1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT 
od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – 
sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT); 

2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i 
usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w 
kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały 
odzyskaniu lub rozliczeniu). 

19. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.). 

20. W zawartych we wniosku informacjach określających źródła finansowania zadania można 
zamieszczać wyłącznie dane dotyczące środków, które na etapie realizacji zadania zostaną ujęte w 
ewidencji księgowej Wnioskodawcy. 

21. Wnioskodawca zobowiązuje się do ujęcia w swojej ewidencji księgowej wszystkich przewidywanych 
przychodów powstałych w trakcie realizacji zadania oraz poświadcza we wniosku, że planowane 
przychody nie będą ujęte w ewidencji księgowej współwykonawców zadania. 

22. Wszystkie planowane przychody z tytułu realizacji zadania muszą być wskazane we wniosku 
i przeznaczone na koszty związane z realizacją zadania. 

23. Składając wniosek do programu, wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie przez NCK 
podmiotom trzecim złożonej przez siebie dokumentacji – w celu realizacji obowiązków 
wynikających z zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.).  

24. W przypadku beneficjentów zapisy ust. 23 odnoszą się również do umów i raportów rozliczeniowych. 

                                                 
5
 W rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, ze zm.). 
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25. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez 
Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13, w celu realizacji przez NCK 
programu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

26. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
administratorem danych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. 
Dane osobowe zbierane są przez NCK wyłącznie w celu realizacji programu. Dane nie będą 
udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich 
poprawiania.  

 

§ 8 

TERMIN I TRYB NABORU WNIOSKÓW 

1. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w dwóch etapach. 

1) etap I – do 5 grudnia 2017; 

2) etap II – do 16 lipca 2018 (obowiązkowe dla beneficjentów I Etapu) złożenie wniosku 
uzupełniającego (z nowym numerem EBOI) w trybie określonym w ust. 2-6. 

2. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze 
Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem http://eboi.nck.pl/ 

3. Wnioskodawcy używający bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu wypełniają wniosek, a następnie przesyłają go przez system EBOI w 
terminie określonym w ust. 1 pkt 1.  

4. Wnioskodawcy nieużywający bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu: 

1) wypełniają wniosek i przesyłają go przez system EBOI w terminie określonym w ust. 1 pkt 1; 

2) drukują automatycznie wypełniony formularz Potwierdzenia złożenia wniosku. Prawidłowy 
wydruk Potwierdzenia powinien być oparty na ostatecznej wersji złożonego wniosku i opatrzony 
tym samym numerem nadanym przez EBOI; 

3) warunkiem rozpatrzenia wniosku, złożonego przez wnioskodawców nieużywających 
bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego 
certyfikatu, jest dostarczenie w jednym egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione 
do reprezentowania wnioskodawcy Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w 
ust. 1 pkt 1 na adres: 

 

Narodowe Centrum Kultury 

ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie  

„Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018” 

 

4) w przypadku Potwierdzenia złożenia wniosku przesyłanego drogą pocztową o przyjęciu wniosku 
decyduje data stempla pocztowego; 
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5) potwierdzenie złożenia wniosku jest jedynym wymaganym dokumentem papierowym 
dostarczanym do NCK na etapie danego naboru w przypadku wnioskodawców nieużywających 
bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego 
certyfikatu. 

5. Wnioskodawcy mogą złożyć w trakcie obowiązującego naboru korekty i uzupełnienia do wniosku. 
Korekty i uzupełnienia do wniosków należy składać w systemie EBOI, uruchamiając opcję aktualizacji 
złożonego wniosku. Szczegółowe wskazówki na temat złożenia aktualizacji zawarte są w instrukcji 
dotyczącej korzystania z systemu EBOI, zwanej dalej Instrukcją Krok po kroku, opublikowanej na 
stronie www.nck.pl w zakładce programu.  

6. Warunkiem przyjęcia przez NCK aktualizacji wniosku, o której mowa w ust. 5, jest: 

1) w przypadku wszystkich wnioskodawców – przesłanie aktualizacji poprzez system EBOI w 
terminie określonym w ust. 1 pkt 1; 

2) w przypadku wnioskodawców nieużywających bezpiecznego podpisu elektronicznego 
zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu – dodatkowo dostarczenie do NCK 
w tym samym terminie (decyduje data stempla pocztowego Potwierdzenia złożenia 
(skorygowanego) wniosku. 

7. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia, do dnia zakończenia naboru, poprawionego 
(zaktualizowanego) wniosku w trybie określonym w ust. 3-4. 

8. Na podstawie wniosku uzupełniającego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w II etapie naboru 
beneficjent będzie mógł realizować wybrane inicjatywy. 

9. Program nie przewiduje trybu odwoławczego. 

§ 9 

TRYB OCENY WNIOSKÓW 

1. Nieuwzględnienie we wniosku wymogów określonych w niniejszym regulaminie jest błędem 
formalnym i skutkuje odrzuceniem wniosku.  

2. Na etapie oceny formalnej wniosku NCK może zwrócić się do wnioskodawcy o dostarczenie 
w wyznaczonym przez siebie terminie wszystkich lub wybranych załączników, o których mowa w 
Załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu. 

3. Wnioski rozpatrywane są w dwóch etapach: 

1) etapie oceny formalnej, dokonywanej przez NCK, która polega na stwierdzeniu, czy dany wniosek 
nie zawiera błędów formalnych; 

2) etapie oceny punktowej wartości merytorycznej, dokonywanej przez Zespół Oceniający, której 
podlegają wnioski niezawierające błędów formalnych. 

4. Ocenie punktowej nie są poddawane wnioski, w których stwierdzono jeden z poniższych błędów 
formalnych: 

1) złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony; 

2) brak podpisów osób upoważnionych na Potwierdzeniu złożenia wniosku, jeśli wnioskodawca nie 
posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego 
certyfikatu; 

3) brak podpisów osób uprawnionych lub opatrzenie wniosku podpisem elektronicznym 

niezweryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o ile wnioskodawca przesyła 

wniosek z podpisem elektronicznym; 
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4) brak podpisów osób uprawnionych w przypadku, jeśli wnioskodawca przesłał kompletny wniosek 
w wersji papierowej; 

5) podanie we wniosku błędnego numeru NIP lub REGON; 

6) skierowanie wniosku do instytucji innej niż NCK; 

7) złożenie wniosków w liczbie przekraczającej limit określony w § 7, ust. 4; 

8) złożenie wniosku bez wykorzystania systemu EBOI; 

9) złożenie wniosku z wykorzystaniem konta EBOI należącego do innego wnioskodawcy; 

10) niezgodność zadania z zakresem kwalifikujących się zadań ustalonym w regulaminie programu; 

11) niezgodność procentowego udziału wnioskowanego dofinansowania w zadeklarowanym 
budżecie zadania z limitami określonymi w regulaminie programu; 

12) niezgodność kwoty wnioskowanego dofinansowania z limitami ustalonymi w regulaminie 
programu; 

13) niezgodność terminu realizacji zadania z obowiązującymi terminami rozpoczęcia i zakończenia 
zadania określonymi w regulaminie programu; 

14) wpisanie do zadeklarowanego we wniosku budżetu zadania kosztów ponoszonych w terminach 
nieuwzględnionych w regulaminie programu; 

15) przeznaczenie wydatków z dotacji na koszty nieujęte w wykazie kosztów kwalifikowanych; 

16) nieprzeznaczenie wszystkich planowanych przychodów z realizacji zadania na koszty związane z 
jego realizacją; 

17) nieuwzględnienie we wniosku wymogów określonych w regulaminie programu; 

18) przeznaczenie na wkład własny środków z dofinansowania uzyskanego w innym programie NCK 
lub w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub w programach innych 
instytucji podległych MKiDN; 

5. Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, poddawane są punktowej ocenie wartości 
merytorycznej w oparciu o kryteria określone w § 10. 

6. Oceny wartości merytorycznej dokonuje Zespół Oceniający w skali od 0 do 100 punktów. 

7. Zespół Oceniający składa się z ekspertów powołanych przez dyrektora. Skład Zespołu zatwierdza 
minister.  

8. Pracami Zespołu Oceniającego kieruje przewodniczący. 

9. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Zespołu Oceniającego może zwołać posiedzenie 
robocze, zawiadamiając o nim członków Zespołu Oceniającego co najmniej na 3 dni przed 
wyznaczonym terminem. Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność więcej niż połowy 
członków Zespołu Oceniającego. 

10. Każdy wniosek jest oceniany przez minimum trzech członków Zespołu Oceniającego. 

11. Każdy z członków Zespołu Oceniającego formułuje własną punktową ocenę wniosku. Oceny każdego 
członka Zespołu Oceniającego są zapisywane na karcie oceny wartości merytorycznej, której wzór 
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

12. Po skompletowaniu indywidualnych kart oceny wartości merytorycznej NCK wylicza średnią ocenę 
wartości merytorycznej dla każdego wniosku (średnia wyliczana jest z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku) i na tej podstawie sporządza listę rankingową wniosków. 
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13. NCK opracowuje schemat podziału środków finansowych i przedstawia go do zatwierdzenia 
dyrektorowi. Schemat powinien uwzględniać procentowe lub kwotowe zależności między 
wysokością rekomendowanego dofinansowania w stosunku do kwoty wnioskowanej a oceną 
końcową danego wniosku. 

14. Na podstawie listy rankingowej, w oparciu o schemat podziału środków, o którym mowa w ust. 13, 
dyrektor podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania. Suma przyznanych kwot dotacji nie może 
przekroczyć kwoty przewidywanego budżetu programu. 

15. Minimalna ocena uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 75 punktów. 

16. W sytuacji, gdy limit finansowy programu nie pozwala na dofinansowanie wszystkich wniosków 
o punktacji równej lub wyższej 75, dyrektor może zatwierdzić podniesienie progu punktowego 
uprawniającego do otrzymania dofinansowania. 

17. W uzasadnionych przypadkach dyrektor na wniosek Zespołu Oceniającego może wskazać inną kwotę 
dofinansowania niż wynikająca z listy rankingowej. 

18. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu podejmuje dyrektor. 

19. Informacja na temat wyników poszczególnych naborów wniosków publikowana jest na stronie 
www.nck.pl. 

20. NCK, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru, opublikuje: 

1) wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie oraz wykaz wniosków rozpatrzonych negatywnie – 
sporządzone na podstawie zatwierdzonej przez dyrektora listy rankingowej; 

2) wykaz wniosków odrzuconych z powodu błędów formalnych. 

21. NCK drogą elektroniczną przekazuje wnioskodawcom informacje na temat rozpatrzenia złożonych 
przez nich wniosków nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji wyników danego 
naboru. 

22. Wnioski przesłane lub złożone po upływie terminu naboru określonego przez niniejszy regulamin, 
albo nieuzupełnione we wskazanym czasie nie będą rozpatrywane. 

 

§ 10 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW 

Ocena punktowa wartości merytorycznej odbywa się w oparciu o kryteria:  

 

LP. KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA 

1. Liczba i rodzaj zadań, które zostały 
zrealizowane przez wnioskodawcę 
z uwzględnieniem różnorodnych 
grup wiekowych, potencjału 
kulturotwórczego osób i/lub grup 
niewidocznych (wykluczonych) 
społecznie, zainicjowanych oddolnie 
i/lub w sposób nieformalny 

Preferowane będą projekty 
wspierające inicjatywy oddolne lub 
zainicjowane oddolnie, w sposób 
nieformalny, wynikające z inicjatywy 
społeczności lokalnej, realizowane 
z uwzględnieniem różnorodnych grup 
wiekowych. 

0-20 

2. Rozpoznanie możliwości współpracy 
ze społecznością lokalną 

Preferowane będą projekty, w których 
wnioskodawca wykazuje się 
rozpoznaniem potrzeb i możliwości 
współpracy z grupami i osobami 
nieobecnymi w dotychczasowych 

0-50 
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działaniach domu kultury, a 
wzmacniającymi potencjał 
społeczności lokalnych. 

3. Koncepcja wykorzystania 
posiadanych zasobów 
infrastrukturalnych, kadrowych 
i adaptacji przestrzeni publicznej na 
potrzeby realizacji zadania  

Preferowane będzie zaprojektowanie 
możliwie najszerszego zakresu 
współpracy ze społecznościami 
lokalnymi i możliwie największa 
gotowość wnioskodawcy na trwałe 
zagospodarowanie zasobów 
i przestrzeni publicznej wskutek 
działań podejmowanych w ramach 
programu.  

0-30 

Punktacja ogółem 0-100 

 

§ 11 

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA 

1. Beneficjent, w terminie określonym przez NCK, zobowiązany jest do przesłania poprzez system EBOI 
elektronicznej aktualizacji wniosku, uwzględniającej faktyczną kwotę przyznanego dofinansowania 
brutto z VAT oraz ewentualne modyfikacje zakresu merytorycznego i finansowego zadania. 

2. Beneficjent używający bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu, wraz z aktualizacją wniosku, przesyła w tym samym pakiecie danych 
komplet wymaganych załączników w formacie PDF/JPG, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 
nr 3 do niniejszego regulaminu. 

3. Beneficjent nieużywający bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu, wraz z aktualizacją przesłaną poprzez system EBOI, dostarcza do NCK 
następujące dokumenty w wersji papierowej: 

1) wydruk wniosku będącego przedmiotem oceny, opatrzony wymaganymi podpisami i pieczęciami; 

2) wydruk aktualizacji wniosku, opatrzony wymaganymi podpisami i pieczęciami; 

3) komplet wymaganych załączników, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu. 

4. Nienadesłanie dokumentacji, o której mowa w ust. 1-3, w terminie określonym przez NCK, może być 
podstawą do unieważnienia dofinansowania. 

5. NCK może odstąpić od wymogu złożenia aktualizacji wniosku, jeśli beneficjent otrzymał 
dofinansowanie w pełnej kwocie wnioskowanej. 

6. W trakcie składania aktualizacji wniosku beneficjent zobowiązany jest do niezwiększania 
procentowego udziału dofinansowania NCK w stosunku do całkowitego budżetu zadania 
określonego we wniosku będącym przedmiotem oceny. 

7. Po obustronnym podpisaniu umowy kwestię procentowego udziału dofinansowania NCK w stosunku 
do całkowitego budżetu zadania określają zapisy w niej zawarte. 

8. Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych 
dotyczących zadania oraz na swojej stronie internetowej, w przypadku jej posiadania, logotypu NCK, 
logotypu programu oraz informacji o uzyskaniu dofinansowania w formie zapisu: Dofinansowano ze 
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu DOM KULTURY+ Inicjatywy lokalne. 

9. W przypadku wydarzenia o charakterze ogólnodostępnym beneficjent powinien przy najmniej na 2 
tygodnie przed planowanym wydarzeniem przesłać na adres komunikacja@nck.pl pakiet prasowy 
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(zawierający informację prasową oraz materiały graficzne) celem publikacji informacji na stronie 
www.nck.pl. NCK zastrzega sobie prawo do selekcji i redakcji wybranych do opublikowania 
informacji. 

10. Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania na 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA).6 

11. Beneficjent jest zobowiązany do uczestnictwa w zorganizowanym przez NCK szkoleniu dotyczącym 
realizacji zadania. 

12. Zakres obowiązkowej współpracy beneficjenta z animatorem obejmuje:  

1) opracowanie scenariusza diagnozy odkrywającej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w 

danej społeczności lokalnej; 

2) ewaluacja zadania; 

3) prace związane z wyborem inicjatyw lokalnych. 

13. W terminie określonym w umowie beneficjent przedkłada do NCK raport z realizacji pierwszej części 
zadania, w tym: rozliczenie finansowe i merytoryczne (diagnozę) oraz w systemie EBOI wniosek 
uzupełniający zawierający plan realizacji drugiej części zadania, przy czym w przypadku 
wnioskodawców nieużywających bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy 
pomocy kwalifikowanego certyfikatu, beneficjent dodatkowo jest zobowiązany dostarczyć do NCK 
podpisany i opatrzony pieczęciami wydruk wniosku zawierającego plan realizacji drugiej części 
zadania.  

14. Wszyscy beneficjenci, wybrani w I etapie naboru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 
2018 roku przedkładają wniosek uzupełniający do II etapu naboru, o którym mowa §8 ust. 1 pkt 2 i 
§11 ust. 13, w systemie EBOI w trybie określonym w §8 ust. 2-6.  

15. Warunkiem otrzymania środków w ramach drugiej transzy na realizację drugiej części zadania jest 
zaakceptowanie przez NCK dokumentów, o których mowa w ust. 13. 

16. Po realizacji drugiej części zadania beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na 
warunkach określonych w umowie, ale nie później niż w trakcie 10 dni kalendarzowych od daty 
zakończenia realizacji zadania, w tym w szczególności do przedłożenia raportu końcowego w formie 
pisemnej zawierającego: 

1) ocenę jakościową realizacji zadania, uwzględniającą możliwości wykorzystania zasobów 
infrastrukturalnych i kadrowych domu kultury przy kontynuacji współpracy ze społecznością 
lokalną; 

2) osiągnięte wskaźniki rezultatów całego zadania; 

3) rozliczenie finansowe II transzy dofinansowania; 

4) materiały merytoryczne z realizacji zadania, o ile zadanie przewiduje ich wykonanie; 

5) weryfikację koncepcji, o której jest mowa w § 7 ust. 3 pkt 2; 

6) materiały merytoryczne w formie elektronicznej na nośniku wskazanym przez NCK. 

17. Za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu złożenia raportu końcowego NCK może żądać kary 
umownej w wysokości 0,01 % udzielonych środków. 

18. Do raportu końcowego należy załączyć kserokopie opisanych faktur lub innych dowodów 
finansowych przedstawiających wydatkowanie środków z dotacji, a także dokumenty potwierdzające 
dokonanie zapłaty (np. wydruk z konta bankowego). Opis musi zawierać szczegółową informację o 
zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, który był podstawą 

                                                 
6
 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode 
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przygotowania umowy, w tym: wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została 
pokryta z dofinansowania lub środków własnych oraz numer pozycji kosztorysu.  

19. Kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę odpowiedzialną za 
sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli i zaciągania zobowiązań finansowych. 

20. Za prawidłowe wydatkowanie wkładu własnego odpowiada beneficjent. 

21. W wyjątkowych przypadkach możliwa jest kontrola wszystkich środków wydatkowanych przez 
beneficjenta na realizację zadania. 

22. Wzór rozliczenia finansowego i merytorycznego z realizacji I części zadania (o którym mowa w ust. 
13) oraz wzór raportu końcowego (o którym mowa w ust. 16) są opublikowane na stronie 
www.nck.pl w zakładce programu i stanowią załączniki do umowy.  

23. Niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 6-20, może być podstawą do obniżenia, 
anulowania lub zwrotu całości bądź części dofinansowania. 

24. Beneficjent na warunkach określonych w umowie przekaże NCK określoną w umowie liczbę 
egzemplarzy wydawnictw powstałych przy realizacji zadania.  

25. Beneficjent jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia kontroli upoważnionym 
przedstawicielom NCK.  

26. Wszyscy beneficjenci zobowiązani są stosować przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.). 

27. Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia NCK dokumentacji – w tym umów i raportów 
rozliczeniowych – w celu przekazania ich przez NCK podmiotom trzecim w ramach realizacji 
obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.). 

 

§ 12 

KONFLIKT INTERESÓW 

1. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pracownik NCK oraz członek Zespołu Oceniającego 
podlega wyłączeniu z czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków: 

1) z inicjatywy własnej; 

2) na wniosek bezpośredniego zwierzchnika; 

3) z inicjatywy dyrektora; 

4) z inicjatywy ministra. 

2. Wyłączenia dokonuje: 

1) dyrektor – w stosunku do członków Zespołu Oceniającego – przy czym dyrektor określa zakres 
czynności, z których zostaje wyłączona osoba znajdująca się w konflikcie interesów; 

2) niezależnie od przypadku określonego w pkt 1, członek Zespołu Oceniającego samodzielnie – 
w stosunku do czynności, wobec których znajduje się w konflikcie interesów. 

3. W przypadku stwierdzenia, że czynności wykonywane w danym programie przez osobę znajdującą 
się w konflikcie interesów miały wpływ na ocenę wniosków, dyrektor może unieważnić: 

1) ocenę pojedynczego wniosku; 
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2) całość lub część procedury oceny wniosków. 

4. Unieważnienie, o którym mowa w ust. 3, może być przeprowadzone tylko w sytuacji, gdy nie została 
zawarta umowa dotycząca finansowania danego zadania. 

 

§ 13 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

1. Wykaz kosztów kwalifikowanych. 

2. Wzór karty oceny wartości merytorycznej. 

3. Wykaz załączników do wniosku. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy 
lokalne 2018 

 

 

 

WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 

 

1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie), tj. być: 

1) niezbędne dla realizacji zadania; 

2) efektywne i racjonalne; 

3) poniesione (opłacone) w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w okresie realizacji zadania; 

4) udokumentowane; 

5) poniesione przez wnioskodawcę. 

2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się: 

 

Rodzaj kosztu Uwagi 

1. Honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i 
obsługę zadania: 

 twórców, artystów; 

 instruktorów, prowadzących warsztaty; 

 koordynatora zadania; 

 redaktorów i autorów tekstów do publikacji, 

 członków jury;  

 konferansjerów i osób prowadzących imprezy 
towarzyszące (np. koncerty, dyskusje panelowe, 
spotkania z artystami); 

 tłumaczy; 

 opiekunów dzieci i/lub osób niepełnosprawnych 
uczestniczących w projekcie; 

 pilotów/przewodników; 

 pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć 
w ramach zadania (np. sceny, nagłośnienia, 
oświetlenia, nagrań, strojenie instrumentów); 

 osób przygotowujących: ewaluację 
i dokumentację projektu.  
 

Koszty finansowane w oparciu o: 

 umowy zlecenia/o dzieło wraz 
z rachunkiem;  

 faktury (wystawiane przez 
firmy oraz osoby prowadzące 
działalność gospodarczą); 

 umowy o pracę wraz 
z niezbędnym 
oddelegowaniem lub 
dodatkowym aneksem 
zwiększającym wymiar/zakres 
etatu. 

 

Uwaga! Do obsługi finansowej 
zadania nie zaliczają się koszty 
prowadzenia konta i przelewów 
bankowych! 

2. Koszty związane z dostosowaniem działań i formy 
przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Z wyłączeniem zakupu sprzętu, 
wyposażenia i innych środków 
trwałych.  

Do tej pozycji kwalifikuje się np. 
wynajem niezbędnego sprzętu 
ułatwiającego osobom 
z niepełnosprawnościami odbiór 
dóbr kultury, opłata za 
specjalistyczną usługę przewodnicką 
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z audiodeskrypcją. 

3. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania (np. 
materiałów niezbędnych do archiwizacji i dokumentacji: 
tonery, płyty CD, materiały biurowe), zajęć 
warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych. 

Z wyłączeniem zakupu sprzętu, 
wyposażenia i innych środków 
trwałych. 

4. Scena i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania: 

 montaż i demontaż/ wynajem sceny na potrzeby 
zadania,  

 wynajem niezbędnego sprzętu i wyposażenia (np. 
instrumenty, nagłośnienie, światło, telebimy, 
rzutniki). 

 

 
 
 
 
 

5. Koszty podróży/transportu: 

 uczestników warsztatów, artystów i innych osób 
związanych z realizacją zadania; 

 scenografii;  

 instrumentów;  

 elementów wyposażenia technicznego/sceny. 

Honorowanym dokumentem 
finansowym jest tu: 

 faktura/rachunek za usługę 
transportową – w przypadku 
wynajmu środka transportu;  

 faktura/rachunek za zakup 
biletów – w przypadku zakupu 
biletów komunikacji zbiorowej; 

 faktura za paliwo – w przypadku 
środka transportu, którym 
dysponuje beneficjent. Opis 
faktury powinien dodatkowo 
zawierać cel podróży i liczbę 
przejechanych kilometrów; 

 umowa użyczenia oraz 
rozliczenie przebiegu pojazdu – 
w przypadku prywatnych 
środków transportu użyczanych 
do realizacji zadania; 

 faktura/rachunek za parking. 

6. Koszty związane z wydaniem publikacji (prawa autorskie, 
honoraria autorskie, redakcja i korekty, opracowanie 
typograficzne, opracowanie graficzne, druk, dystrybucja, 
nagranie i zwielokrotnienie utworu wydanego w formie 
audio-booka, umieszczenie w Internecie utworu 
wydanego w formie e-booka). 

 

7. Koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących 
część zadania. 

 

8. Scenografia i stroje: 

 projekt; 

 wykonanie (w tym koszt materiałów);  

 wypożyczenie. 

Z wyłączeniem zakupu gotowych 
strojów. 

Z wyłączeniem zakupu sprzętu, 
wyposażenia i innych środków 
trwałych.  

9. Zakup biletów dla uczestników zadania na przedsięwzięcia 
kulturalne (np. wystawy, spektakle teatralne, koncerty) 
stanowiące integralną część zadania. 

 

10. Noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć 
organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i 
jurorów. 
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11. Niezbędne ubezpieczenia.  

12. Dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, 
dźwiękowa, zdjęciowa). 

 

13. Koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, ich 
kolportaż, zakup czasu antenowego, projekt 
i prowadzenie strony internetowej zadania). 

Z wyłączeniem opłat za korzystanie z 
Internetu.  

Do tej pozycji kwalifikuje się zakup 
domeny i hosting strony powstałej w 
ramach zdania 

14. Zakup praw autorskich lub licencji. (z zastrzeżeniem § 7 ust. 11) 

15. Projekt i wykonanie lub zakup statuetek, dyplomów.  

16. Zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania. Uwaga! Podatek od nagród nie jest 
kosztem kwalifikowanym. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy 
lokalne 2018 

 

WZÓR KARTY OCENY WARTOŚCI MERYTORYCZNEJ 

 

  

Nazwa programu    Imię i nazwisko członka Zespołu Oceniającego 

 

NUMER 

ZADANIA 
NAZWA 

WNIOSKODAWCY 
NAZWA 

ZADANIA 
OCENA WARTOŚCI 

MERYTORYCZNEJ 
OCENA 

KOŃCOWA 

1 2 3 

1       

2       

…       

 

 

 

Podpis 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy 
lokalne 2018 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU 

UWAGA! 

Załączniki należy dostarczyć dopiero na etapie aktualizacji wniosku, po przyznaniu dofinansowania, z 
zastrzeżeniem zapisu z § 9 ust. 2. 

 

ZAŁĄCZNIK 

Kopia statutu wnioskodawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem 

Kopia wypisu z Rejestru Instytucji Kultury, potwierdzona za zgodność 
z oryginałem 

Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji 
podmiotu* 

 

*Należy dostarczyć tylko wówczas, gdy wnioskodawcę reprezentuje osoba nieuprawniona przez statut 
lub zapis w odpowiednim rejestrze. 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

Lista wyłonionych kandydatów na animatorów 
Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie Doświadczenie zawodowe  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

Oświadczam, że osoby wyłonione jako kandydaci na animatorów posiadają wiedzę i doświadczenie określone w § 3 

ust. I pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ 

 

 

__________________________________   _______________________________ 

(miejscowość, data)          (czytelny podpis Wykonawcy) 


