ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Z SOK ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Suwalski Ośrodek Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na nieodpłatne udostępnienie
miejsca w dwóch pomieszczeniach w wyremontowanym zabytkowym budynku przy
ul. Noniewicza 71 organizacjom pozarządowym, które prowadzą szeroką działalność
kulturalno-społeczną ukierunkowaną na dzieci, młodzież, osoby starsze i niepełnosprawne,
w tym zagrożone wykluczeniem, mieszkające w obszarze rewitalizacji miasta,
zainteresowanych wspólną realizacją projektów.

I. REALIZACJA PROJEKTU
Zadania dotyczą trwałości programu po rewitalizacji, odnoszą się do Studium wykonalności
projektu: „Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Noniewicza
71” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020”.

II. CEL KONKURSU I OPIS ZADAŃ
1. Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność
w obszarze kulturalno-społecznym, ukierunkowanym na grupy osób zagrożonych
wykluczeniem, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież z obszaru
rewitalizacji. Efektem jest szeroko pojęta poprawa sytuacji życiowej młodych, rozwój
talentów i kompetencji wśród uczestników – dzieci, młodzieży, ich rodziców
i opiekunów prawnych oraz osób dorosłych. Przykładowy projekt zakresu działań
merytorycznych w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 po rewitalizacji znajduje się
na https://soksuwalki.eu/onas/fundusze-europejskie/.
2. Korzystając nieodpłatnie z miejsca w dwóch pomieszczeniach biurowych
(wyposażonych w biurka, krzesła i zamykane szafy, z dostępem do mediów) przy
ul. Noniewicza i we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury organizacje będą
mogły realizować projekty i cele statutowe nieodpłatne dla odbiorców w oparciu
o budynek SOK przy ul. Noniewicza 71 oraz podejmować wspólne przedsięwzięcia
z SOK na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym realizować
nowatorskie
działania
pedagogiczne,
społeczne,
socjoterapeutyczne
i streetworkingowe, aktywizujące i pobudzające do rozwoju amatorski ruch
artystyczny, z wykorzystaniem różnych metod i form pracy.
3. SOK nie dofinansowuje projektów, wspiera jedynie ich organizację, wykorzystując
zasoby ludzkie i sprzęt.
4. Zabezpieczenie finansowe projektów leży po stronie organizacji.

III. ZASADY SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH
1. Organizacja przystępująca do Otwartego konkursu ofert na nieodpłatne korzystanie
z miejsca w pomieszczeniach SOK przy ul. Noniewicza 71 załącza do oferty Program działań
kulturalno-społecznych adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób
niepełnosprawnych, mieszkańców zabytkowego śródmieścia Suwałk, szczególnie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym na minimum dwa lata. Program stanowi załącznik
do formularza (Załącznik nr 1)

2. Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.
3. Miejsce i termin składania oferty: 25 września 2020 roku w Sekretariacie Suwalskiego
Ośrodka Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki, przesyłką pocztową/kurierską
osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sok@soksuwalki.eu lub faksem
nr 87 563 85 30 z dopiskiem na kopercie „Zaproszenie do współpracy z SOK”.

IV. WYMAGANIA FORMALNE:
1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty wraz z Programem działań
kulturalno-społecznych.
V. KRYTERIA WYBORU OFERT:
a) atrakcyjność i różnorodność działań adresowanych do suwalczan i gości określonych
w Programie (10 pkt)
b) doświadczenie w realizacji projektów ukierunkowanych na cele wskazane w pkt. II

V. WYŁONIENIE ORGANIZACJI
1. Rozstrzygnięcie ofert, z zastrzeżeniem ust. 4-6 poniżej, i wyłonienie organizacji
pozarządowej nastąpi 29 września 2020 roku.
2. Wyboru oferty, według kryteriów określonych w pkt.V dokona komisja konkursowa
powołana przez Dyrektora SOK.
3. Rozpoczęcie współpracy z SOK przy ul. Noniewicza 71 nastąpi po podpisaniu umowy
o współpracy.
4. SOK zastrzega prawo braku wyłonienia oferty bez podania przyczyny.
5. SOK zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
6. W sytuacjach opisanych w ust. 4-5 powyżej, organizacjom nie przysługuje prawo
do jakichkolwiek roszczeń, w tym finansowych, wobec SOK z tytułu braku
wyłonienia oferty lub unieważnienia konkursu.

Załącznik nr 1: Formularz do zaproszenia do współpracy z SOK organizacje samorządowe

