Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 6/2018/OWzS

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
Działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r., poz. 450, z późn. zm.),
Minister Obrony Narodowej
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia
w zakresie
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Zadanie Nr 1
Młodzież wspiera Powstańców Warszawskich
1.

Celem zadania jest:

1) integracja

środowiska

uczniów

klas

mundurowych

oraz

harcerzy

z żołnierzami Powstania Warszawskiego,
2) wsparcie i pomoc, w szczególności młodzieży klas mundurowych oraz harcerzy, dla
uczestników Powstania Warszawskiego,
3) uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym i zmarłym Powstańcom Warszawskim,
4) oddanie hołdu żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego,
5) upamiętnienie

miejsc

walk

Powstańców

Warszawskich

oraz

przypomnienie

mieszkańcom Warszawy, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, o dziejach oręża
polskiego związanych z tymi miejscami.
2.

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 1.000.000,00 zł.

3.

Powyższe zadanie nie było realizowane w latach 2016-2017.

4.

Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały
w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Ogłoszenia.
Warunki realizacji zadania:

5.

1) Termin realizacji zadania: 16.07 - 28.12.2018 r.
2) Oferty należy składać do dnia: 26.06.2018 r.
3) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 5.07.2018 r.
4) Obowiązkowy

wkład

własny

finansowy

w

wysokości

minimum

10%

wnioskowanej kwoty dotacji
5) Zadanie polega w szczególności na:
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 organizacji „żywych lekcji historii” – spotkań (uroczystości, wieczornic, ognisk itp.
młodzieży

z

Powstańcami

Warszawskimi,

w

szczególności

w

miejscach

bezpośrednio związanych z bohaterskimi walkami Powstańców w 1944 r.,
 organizacji i udzielaniu Powstańcom Warszawskim pomocy (w tym: pomoc
pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw
związanych z eksploatacją i naprawą wyposażenia domowego, w domowych
pracach gospodarczych itp.), zapewnienie wsparcia Powstańcom w trakcie
przejazdów komunikacją publiczną do miejsc użyteczności publicznej, przez
młodzież (w szczególności uczniów klas mundurowych i harcerzy) oraz organizacje
pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
 zapewnienie transportu żołnierzom Powstania Warszawskiego na spotkania
(uroczystości, wieczornice, ogniska itp.), na groby współtowarzyszy broni, a także
w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali,
sklepów itp.,
 opiece nad grobami żołnierzy Powstania Warszawskiego, w tym również
na odnajdywaniu i opiece nad „zapomnianymi” grobami Powstańców (na terenie
całego kraju),
 udekorowaniu w dniu 1 sierpnia 2018 r. oraz 2 października 2018 r. w Warszawie
miejsc pamięci Powstania Warszawskiego za pomocą „karty pamięci” – informacji
historycznej

dotyczącej

danego

miejsca/wydarzenia

uzgodnionej

z

MON,

zawierającej logo MON i znak WP zgodnie z zapisami umowy oraz np. za pomocą
kwiatów, zniczy.

6.

Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

1) posiadać doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju przedsięwzięć oraz odpowiedni
potencjał kadrowy i organizacyjny pozwalający na przeprowadzenie szkolenia według
określonych wymogów,
2) prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
7.

Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.

8.

Informacje

dodatkowe

dotyczące

realizacji

ww.

zadania

można

uzyskać

w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, pod nr tel. 261 840 185,
261 840 205, 261 840 201, który jest odpowiedzialny za merytoryczny nadzór nad
realizacją zadania.
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Zadanie Nr 2
Uczniowie poznają Bohaterów Powstania Warszawskiego
1. Celem zadania jest:
1) upowszechnienie wśród uczniów, w szczególności szkół, których patron związany
jest z Powstaniem Warszawskim (zwanych dalej szkołami patronackimi), wiedzy
historycznej dotyczącej przygotowań do Powstania Warszawskiego 1944 r.,
przebiegu bohaterskich walk i losów Powstańców,
2) przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetek bohaterów Powstania Warszawskiego,
3) wsparcie i pomoc młodzieży dla żołnierzy Powstania Warszawskiego.
2. Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 1 000.000,00 zł.
3. W latach 2016 i 2017 powyższe zadanie nie było realizowane.
4. Zasady,

tryb

i

kryteria

przyznawania

oraz

rozliczania

dotacji

ujęte

zostały

w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.
5. Warunki realizacji zadania:
1)

Termin realizacji zadania: 16.07 – 28.12.2018 r.

2)

Oferty należy składać do dnia: 26.06.2018 r.

3)

Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 5.07.2018 r.

4)

Obowiązkowy

wkład

własny

finansowy

w

wysokości

minimum

10%

wnioskowanej kwoty dotacji
5)
a)

Zadanie polega w szczególności na:
przygotowaniu ogólnopolskiego konkursu dla uczniów w wieku szkolnym z wiedzy na
temat Armii Krajowej oraz przebiegu Powstania Warszawskiego,

b)

przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji historycznej (dostosowanej do wieku
uczniów) połączonej z galą wręczenia nagród i wyróżnień dla laureatów ww.
ogólnopolskiego

konkursu,

z

udziałem

Powstańców

Warszawskich

oraz

przedstawicieli szkół patronackich i resortu obrony narodowej,

c)

propagowaniu

wiedzy

historycznej

na

temat

przygotowań

do

Powstania

Warszawskiego 1944 r., przebiegu bohaterskich walk i losów Powstańców w różnych
formach ekspresji artystycznej (np. piosenka, spot filmowy, wystawa fotograficzna,
występ teatralny),
d)

organizacji „żywych lekcji historii” pn. „Poznaj bohaterów Powstania Warszawskiego”
w formie spotkań uczniów szkół z Powstańcami Warszawskimi,
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e)

odnalezieniu, w najbliższej okolicy szkoły patronackiej, osób i miejsc związanych
z Powstaniem Warszawskim,

f)

organizacji i udzielaniu Powstańcom Warszawskim pomocy przez młodzież szkół
patronackich,

g)

otoczeniu opieką grobów Powstańców Warszawskich przez uczniów szkół
patronackich,

h)

udekorowaniu miejsc pamięci Powstania Warszawskiego (np. kwiaty, znicze, „karty
pamięci”

–

informacja

historyczna

dotycząca

danego

miejsca/wydarzenia

uzgodniona z MON, zawierająca logo MON i znak WP zgodnie z zapisami umowy),
i)

zapewnienie transportu żołnierzom Powstania Warszawskiego na spotkania w
szkołach oraz na groby współtowarzyszy broni, a także w związku z ich codziennymi
potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, sklepów itp.,

6. Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
1) posiadać

doświadczenie

w

prowadzeniu

tego

rodzaju

przedsięwzięć

oraz odpowiedni potencjał ludzki i organizacyjny pozwalający na przeprowadzenie
szkolenia według określonych wymogów;
2) prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
7. Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
8. Informacje

dodatkowe

dotyczące

realizacji

ww.

zadania

można

uzyskać

w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, pod nr tel. 261 840 185,
261 840 205, 261 840 201, który jest odpowiedzialny za merytoryczny nadzór nad
realizacją zadania.

Zadanie Nr 3
Wszyscy pomagamy Bohaterom
1. Celem zadania jest:
1) budowanie i umacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami –
żołnierzami walczącymi w II wojnie światowej oraz żołnierzami polskiego podziemia
niepodległościowego, ze środowiskiem wojskowym i cywilnym, w szczególności
z młodzieżą szkolną,
2) wsparcie kombatantów, którzy żyją często w bardzo skromnych warunkach
socjalnych, dumnie pielęgnując pamięć o swoich współtowarzyszach broni.
2. Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 1.000.000,00 zł.
3. W latach 2016 – 2017 powyższe zadanie nie było realizowane.
Strona | 4

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 6/2018/OWzS

4. Zasady,

tryb

i

kryteria

przyznawania

oraz

rozliczania

dotacji

ujęte

zostały

w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.
5. Warunki realizacji zadania:
1) Termin realizacji zadania: 16.07 – 28.12.2018 r.
2) Oferty należy składać do dnia: 26.06.2018 r.
3) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 5.07.2018 r.
4) Obowiązkowy

wkład

własny

finansowy

w

wysokości

minimum

10%

wnioskowanej kwoty dotacji.
5) Zadanie polega w szczególności na:
a)

zapewnieniu transportu żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy
polskiego podziemia niepodległościowego, w tym mieszkających poza granicami
Polski, na uroczystości organizowane z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego,
Święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz na inne
uroczystości związane z ich działalnością niepodległościową, a także na groby
współtowarzyszy broni oraz w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy
do przychodni, szpitali, sklepów itp.,

b)

przygotowaniu i przekazaniu pomocy, w postaci paczek zawierających artykułu
pierwszej potrzeby dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej
oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, w szczególności
uczestników przeprowadzonej przez Armię Krajową „Akcji Burza”,

c)

organizacji i udzielaniu kombatantom pomocy w życiu codziennym, w tym: pomocy
pielęgnacyjnej, realizacji zakupów pierwszej potrzeby, pomocy w załatwianiu spraw
związanych z eksploatacją i naprawą wyposażenia domowego oraz w domowych
pracach

gospodarczych

itp,

zapewnienie

wsparcia

w

trakcie

przejazdów

komunikacją publiczną do miejsc użyteczności publicznej.
6. Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
1) posiadać doświadczenie w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,
2) prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
7. Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
8. Informacje

dodatkowe

dotyczące

realizacji

ww.

zadania

można

uzyskać

w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, pod nr tel. 261 840 185,
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261 840 205, 261 840 201, który jest odpowiedzialny za merytoryczny nadzór nad
realizacją zadania.

Warunki składania ofert:
1. INFORMACJA OGÓLNA dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Ministra Obrony Narodowej w związku z realizacją zadań ustawowych.
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą:
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. 22 628 0031, adres e-mail bsiw@mon.gov.pl
Ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony
Danych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Ministra Obrony
Narodowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego)
w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego

ani

do

organizacji

międzynarodowej.
Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:


dostępu do danych osobowych,



żądania ich sprostowania,



prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,



prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane
niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
przepisów prawa, osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia
danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak
możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.
W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania.
2. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią
załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17
sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
poz. 1300).
Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl
(patrz współpraca z wojskiem).
3) W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko 1 (jedną)
ofertę na każde z zadań.
4) Oferty należy przesyłać na adres:
Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 6/2018/OWzS
5) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON
do 26 czerwca 2018 r., do godziny 16.15
6) Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.
7) Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję
ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności. Ocenie merytorycznej
poddane zostaną Oferty spełniające wymagania formalne zgodne z Ogłoszeniem
Otwartego Konkursu Ofert.
8) Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny Ofert objętych konkursem określone
są w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr 4/2018/OWzS, który stanowi integralną
część

ogłoszenia

zamieszczonego

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

MON

oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

Strona | 7

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 6/2018/OWzS

9) Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej MON www.bip.mon.gov.pl oraz na stronie internetowej www.wojskopolskie.pl.
10) Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje
odwołanie.
11) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji
lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
12) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru
określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
13) Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania
regulować będzie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.
14) Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz wyrażeniem zgody
na stosowanie Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
15) Do

oferty,

obowiązkowo,

należy

dołączyć

dokumenty

wskazane

w

opisie

poszczególnych zadań, jak również określone w Regulaminie Otwartego Konkursu
Ofert. który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
16) Dodatkowe

informacje

można

uzyskać

w

Departamencie

Edukacji,

Kultury

i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl.
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