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Załącznik do  

Zarządzenia nr 01/DSŚZiI/2023 
 
 
 
 

Regulamin konkursu na koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych Centrum Usług 
Publicznych ( CUP Koszarowa). 

 
 

§ 1. Organizator i Uczestnicy konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu Gryfickiego, zwany dalej: „Zarządem”. 
2. Czynności konkursowe przeprowadza Komisja konkursowa zwana dalej: 

„Komisją”. 
3. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych 

podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanych 
dalej: „organizacjami”. 

4. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 

§ 2. Przedmiot konkursu 
 

1. Przedmiotem konkursu jest koncepcja wykorzystania pomieszczeń biurowych, 
znajdujących się w siedzibie Centrum Usług Publicznych Koszarowa (CUP Koszarowa), 
zwanej dalej: „koncepcją”. 

2. Możliwe jest składanie koncepcji wspólnych przez maksymalnie 3 organizacje. 
3. Z jednego pomieszczenia biurowego korzystać mogą nie mniej niż dwie i nie więcej niż 

trzy organizacje. 
4. W przypadku, gdy na jedno pomieszczenie biurowe zostanie zgłoszona koncepcja jednej 

organizacji, Centrum użyczy to pomieszczenie biurowe dodatkowo innym organizacjom. 
5. Koncepcja powinna zawierać: 

1) nazwę organizacji oraz podstawowe obszary jej działalności statutowej; 
2) największe sukcesy organizacji w ciągu ostatnich 3 lat (o ile dotyczy); 
3) informację o dotychczasowym lokalu, z którego korzystała lub korzysta organizacja; 
4) wskazanie numeru pomieszczenia biurowego, którego dotyczy koncepcja; 
5) planowane działania realizowane w pomieszczeniu biurowym, którego dotyczy 

koncepcja wraz z podaniem informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny oferty 
na podstawie § 4 regulaminu konkursu; 

6) planowane  działania  prowadzone  bezpłatnie  dla  mieszkańców  Powiatu Gryfickiego  
w sali konferencyjnej (sala nr 07 o powierzchni 44,55 m2) oraz częstotliwość tych 
spotkań i tematyka;  
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7) podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji. 
6. Koncepcje wspólne powinny zawierać informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – 3 

dotyczące wszystkich organizacji, które zamierzają korzystać z danego pomieszczenia 
biurowego. Koncepcję wspólną podpisują wszystkie osoby reprezentujące organizacje 
składające tę koncepcję. 

7. Koncepcje  należy  składać  wraz  z   wnioskiem i pozostałymi załącznikami, którego   wzór   
określa   załącznik do niniejszego Regulaminu, zwany dalej: „wnioskiem”.  

 

§ 3. Miejsce i termin składania koncepcji 
 

1. Wniosek wraz z koncepcją należy składać w terminie od dnia 25 stycznia do dnia 09 
lutego 2023r. bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 
37; 72-300 Gryfice / kancelaria ogólna.  W szczególnych sytuacjach Zarząd może 
wydłużyć ten termin. 

2. Koncepcje złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie biorą udziału w konkursie. 
 
 

§ 4. Kryteria oceny koncepcji i rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. Złożone wnioski wraz z koncepcją podlegają ocenie formalnej dokonywanej przez Komisję 
konkursową według zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz ocenie merytorycznej 
dokonanej przez Komisję konkursową według następujących kryteriów: 
 
1) Wykorzystanie pomieszczeń, pozwalające najlepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców 

Powiatu Gryfickiego; od 1 do 3 pkt. 
opis proponowanych działań, ich spójności z celem, diagnozą, spójność logiczna 
podejmowanych działań, spójność działań z potrzebami, atrakcyjność działań. 
 

2) współpraca z innymi organizacjami (liczba podmiotów współpracujących), 
korzystającymi z tych pomieszczeń biurowych; od 1 do 4 pkt 
2 – 1 pkt 
3 – 4 pkt 
 

3) współpraca z wolontariuszami (liczba wolontariuszy współpracujących); od 1 do 5 pkt 
1-5 osób – 1 pkt 
5 – 10 osób – 2 pkt 
11- 15 osób – 3 pkt 
15-20 osób – 4 pkt  
20 osób i więcej – 5 pkt 
 

4) obszar, zasięg działania podmiotu wnioskującego; od 1 do 3 pkt 
1 gmina – 1 pkt 
2 gminy – 2 pkt  
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3 gminy i więcej – 3 pkt
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5) prowadzenie na rzecz mieszkańców Powiatu Gryfickiego w sali konferencyjnej 

cyklicznych spotkań lub innych działań; w tym zakres i okres działania; od 1 do 5 pkt 
1 raz w roku – 1 pkt 
2 razy w roku – 2 pkt 
1 raz na kwartał – 3 pkt 
1 raz na miesiąc – 5 pkt 
 

6) okres działalności; od 1 do 5 pkt 
poniżej miesiąca – 1 pkt 
1 do 6 miesięcy – 2 pkt 
1 do 2 lat – 3 pkt 
Powyżej 5 lat – 5 pkt 
 

7) opis działań promocyjnych; od 1 do 5 pkt 
atrakcyjność działań promocyjnych, narzędzia wykorzystywane do promocji, 
podejście do działań promocyjnych i informacyjnych (forma opisowa) 
 
 

8) liczba odbiorców bezpośrednich działań podmiotu wnioskującego; od 1 do 5 pkt 
do 20 osób – 1 pkt. 
21-40 osób – 2 pkt. 
41 – 60 osób – 3 pkt. 
61 – 80 osób – 4 pkt. 
81 i więcej osób – 5 pkt 
 
 

2. W każdej z ww. kategorii możliwe jest przyznanie punktacji zgodnie z kryteriami; łącznie 
do uzyskania jest 35 punktów. 

3. Suma punktów dla każdej z kategorii -  w przypadku składania ofert wspólnych - określana 
będzie poprzez ocenę potencjałów każdego z oferentów i dzielona przez liczbę oferentów 
składających ofertę wspólną. 

4. Komisja  konkursowa w trakcie prowadzonej oceny ofert może poprosić oferenta o dodatkowe 
informacje / wyjaśnienia. 

5. Komisja  konkursowa  na   podstawie   oceny   merytorycznej   kwalifikuje   organizację  do 
korzystania   z   danego    pomieszczenia    biurowego,    którego    dotyczył    konkurs, z 
zastrzeżeniem paragrafu 3. 

6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 23 lutego 
2023r. 

 
§ 5. Postanowienia końcowe 

 
1. Komisja nie bierze pod uwagę koncepcji, w sytuacji gdy organizacja, składająca koncepcję 

albo wszystkie  organizacje,  które  złożyły koncepcję  wspólną  wycofają  się z konkursu. 



 
 
 

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPZP.09.03.00 – 32 – 0034/19 – 01 z dnia 2020-04-01 

Projekt pn.: „Centrum Usług Publicznych (CUP Koszarowa)” 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”. 
 

2. Zgłoszone do konkursu koncepcje nie podlegają zwrotowi. 
3. Zarząd nie pokrywa kosztów przygotowania i nadsyłania koncepcji. 
4. Zgłoszenie koncepcji w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 
5. Zarząd zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 
6. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie www.gryfice.pl. 
7. Informacje o zmianach w niniejszym Regulaminie oraz o odwołaniu bądź 

nierozstrzygnięciu konkursu Starosta podaje do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.gryfice.pl. 

8. Wszelkich informacji na temat konkursu i niniejszego Regulaminu udzielają członkowie 
Komisji konkursowej w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gryficach. 

9. W razie wątpliwości interpretacyjnych interpretacji rozstrzygającej dokonuje 
Przewodniczący Komisji konkursowej. 

 


