Dyrektor Domu Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
ogłasza Konkurs Ofert
na prowadzenie zajęć artystycznych i edukacyjnych w sezonie 2020/2021

Regulamin Konkursu
I. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.
2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Domu Kultury „Praga”,
znajdującego się przy ul. Dąbrowszczaków 2 w Warszawie następujących dokumentów:
• CV
• odpis/kserokopia dokumentu(-ów) zawierającego(-cych) podstawę prawną prowadzenia działalności
(dotyczy osób prawnych i organizacji pozarządowych).
• wypełnione formularze oferty stanowiące Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska lub nazwy firmy i informacji
o wynikach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz w
mediach i Internecie.
II. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęć w Domu Kultury „Praga”
w sezonie 2020/2021 w dwóch wersjach: w formie stacjonarnej oraz online.
2. Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące, a nie dłuższy niż 10 miesięcy.
3. Działania muszą być planowane z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń związanych z koronawirusem
SARS-CoV-2 oraz dostosowane do indywidualnej, faktycznej sytuacji oraz warunków epidemicznych.
III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać e-mailem z nagłówkiem KONKURS DKPRAGA na adres
sekretariat@dkpraga.pl (tytuł maila: OFERTA ZAJĘĆ 2020/2021).
Termin składania dokumentów:
do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.
IV. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie do 3 ofert.
2. Każdy uczestnik konkursu powinien przedstawić kompletny plan realizacji zadania, wypełniając wszystkie pola
formularza oferty stanowiącej Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Dokonując wyboru oferty, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:
• posiadane kwalifikacje i doświadczenie instruktora,
• innowacyjność proponowanych zajęć,
• wartość merytoryczną oferty,
• ocenę przewidywanych efektów realizowanego zadania,
• proponowaną kwotę wynagrodzenia.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Dyrektora Domu Kultury „Praga”
w składzie trzyosobowym na niejawnym posiedzeniu.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2020 r.
3. Powiadomienie o pozytywnym wyniku postępowania konkursowego następuje poprzez przesłanie informacji
na wskazany w ofercie adres e-mailowy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję osobami
i podmiotami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert.
5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert.
VI. INFORMACJE KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Dyrektor Domu Kultury „Praga”.
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