
Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i 

młodzieży szkolnej, realizacja w terminie luty – 15 grudnia 2021 r.    

 

Planowana kwota na realizację zadania –  do 240.000 zł 

 

1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od alkoholu, 

w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych do ogółu dzieci 

i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania 

zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez: 

1) stworzenie uczestnikom zadania możliwości udziału w różnych formach aktywności 

fizycznej poprzez organizację wśród dzieci i młodzieży szkolnej zajęć i zawodów 

promujących kulturę fizyczną; 
2) podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych; 

3) rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play oraz 

eliminowanie negatywnych postaw społecznych. 

2. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których cele statutowe wiążą się z zakresem 

przedmiotowym zadania.  

3. Podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przygotować ofertę, która będzie 

zakładała przygotowanie i realizację: 
1) Szkolnych Mistrzostw Łodzi (tj. dokończenie rozgrywek szkolnych 2020/2021 oraz 

rozpoczęcie rozgrywek szkolnych 2021/2022) dla jak największej liczby szkół podstawowych 

i szkół średnich, w co najmniej 4 dyscyplinach sportowych, (z uwzględnieniem, w pierwszej 

kolejności dyscyplin z kalendarza wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego) z 

zachowaniem następujących warunków: 

a) planowane terminarze Szkolnych Mistrzostw Łodzi należy dostosować  

do kalendarza roku szkolnego oraz do terminów finałów wojewódzkich i 

Mistrzostw Polski, 

b) w rozgrywkach obowiązują regulaminy Zarządu Głównego SZS i przepisy 

polskich związków sportowych, przy czym każdy uczeń może reprezentować 

szkołę w jednej grze zespołowej i dwóch dyscyplinach indywidualnych, 

c) celem współzawodnictwa prowadzonego w ramach zadania jest wyłonienie 

Mistrza Łodzi w rozgrywkach szkolnych. Oferent nie może pobierać opłat od 

adresatów zadania. 

d) w przyznanej dotacji lub w ramach środków własnych należy zapewnić drużynom 

mistrzowskim udział w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego. 

2) bloku zawodów promujących kulturę fizyczną wśród łódzkich uczniów   

i uczennic, z zachowaniem następujących warunków:  

a) organizacja zawodów w co najmniej 4 dyscyplinach sportowych dla jak 

największej liczby łódzkich szkół podstawowych i szkół średnich (wymagany jest 

udział w zawodach co najmniej 30 łódzkich szkół), 

 

b) organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół specjalnych, 

c) organizacja zawodów promujących gry i zabawy sportowe według wewnętrznego 

regulaminu realizatora zadania, opracowanego na podstawie uproszczonych 

przepisów polskich związków sportowych (np. Kids Athletic), 

d) oferent nie może pobierać opłat za udział w zawodach; 

e) organizacja zawodów w sposób umożliwiający udział dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym 



załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”; 

3) ogólnodostępnych, nieodpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w miesiącach wakacyjnych  

tj. lipiec, sierpień dla dzieci i młodzieży. 

4. Organizacja zajęć i zawodów musi być powiązana z elementami edukacyjnymi  

w zakresie w zakresie profilaktyki uzależnień takimi jak: pogadanki, prelekcje, warsztaty 

profilaktyczne kształtujące zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek 

(wskazane jest aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie 

kompetencje merytoryczne), 

            5. Dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który spełni łącznie warunki 

wymienione w pkt 3; 

            6. W konkursie preferowane będą organizacje sportowe mogące wykazać 

doświadczenie w organizacji zawodów szkolnych na wszystkich poziomach nauczania; 

            7. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: obiektów do rozgrywek 

o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej; 

            8. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być 

zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, 

przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi; 

            9.  Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu 

Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

            10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź 

zajęcia wierzytelności; 

            11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub 

natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do 

Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta 

Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec 

oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności; 

             12.  Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie zgodne  

z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, 

stanowiące załącznik Nr 2 do ogłoszenia. 

             13. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu 

zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia; 

             14. Zadanie musi być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

obostrzeniami, związanymi z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Realizacja działań 

opisanych w ofercie musi uwzględniać spełnianie wszelkich aktualnych wymagań 

związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i aktualizowanymi 

przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii w Polsce; 

  15. Oferentowi przysługuje prawo złożenia jednej oferty. 

            16. podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,  

w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1781); ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 

                                                 
1 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2. 



i 2320) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320);   

17. Oferent, realizując zadanie nie może dopuścić się działań noszących znamiona 

dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej ze względu na: wiek, płeć, rasę, pochodzenie 

etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację 

seksualną; różnicowanie ze względu na obiektywnie uzasadnione przyczyny (np. potrzeby 

lub sytuację osób doświadczających dyskryminacji) nie stanowi dyskryminacji; oferowane 

zadania muszą być oparte o współczesną wiedzę naukową i aktualny stan prawny oraz 

zapewniać neutralność światopoglądową; w miarę możliwości oferowane działania powinny 

być dostępne dla osób nie posługujących się biegle językiem polskim; klauzula 

antydyskryminacyjna dotyczy realizowanych zadań, usług i sprzedawanych towarów.  

 


