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Załącznik nr 1 do załącznika do 
Uchwały nr 459/326/18 

        Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 8 maja 2018r.                          

 
 

ANKIETA  
 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - USŁUG  

PRZEZ POMORSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 
 

Nazwa podmiotu (adres, telefon kontaktowy 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rodzaj podmiotu :  
□ Fundacja Stowarzyszenie 
□ Podmiot Ekonomii Społecznej 
□ inny, jaki  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Powiat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Gmina ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Czy Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST gminy, powiatu) na terenie działalności Państwa 
organizacji wykorzystują klauzule społeczne w zamówieniach publicznych? 
□ tak 
□ nie 
Jeżeli tak to proszę opisać jakie są to zamówienia oraz typ klauzul: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Czy Państwa organizacja kiedykolwiek brała udział w procesie dookreślania standardów usług 
zlecanych przez JST? 
□ tak 
□ nie 
Jeżeli tak to proszę opisać swoją rolę w tym procesie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Czy jesteście Państwo zapraszani (informowani)  przez JST do wyceny usługi/ analizy rynku ? 
□ tak 
□ nie 

4. Czy JST na terenie działalności Państwa organizacji wykorzystuje klauzule społeczne w zamówieniach 
publicznych? 
□ tak 
□ nie 
Jeżeli tak to proszę opisać jakie są to zamówienia oraz typ klauzul: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Czy JST, na terenie którego działa Państwa  organizacja zlecają  organizacjom pozarządowym realizację 
zadań publicznych/usług ? 
□ tak 
□ nie 
Jeżeli tak, to proszę  wskazać jakie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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6. Czy Państwa organizacja realizowała zdania/ usługi zlecone przez JST ? 
□ tak 
□ nie 
Jeżeli tak to proszę opisać jakie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
Jeżeli w pytaniu nr 6 zaznaczyli Państwo odpowiedź „nie” to prosimy przejść do pytania nr 7 
Jeżeli w pytaniu nr 6 zaznaczyli odpowiedź „tak” to prosimy przejść do pytania nr 8 

7. Dlaczego  reprezentowana przez Państwa  organizacja nie jest gotowa do  realizacji usług, zadań 
zleconych przez JST. Proszę zaznaczyć z czego  to wynika: 
□ z  braku doświadczenia w realizacji usługi społecznej 
□ z braku ciągłości działania i stabilizacji organizacji pozarządowej 
□ z braku doświadczenia i kompetencji personelu 
□ inne, jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Czy Państwa  organizacja pozarządowa korzystała z klauzul społecznych i aspektów społecznych  
w zamówieniach publicznych? 
w roku 2016 
□ tak – w ilu postępowaniach? ……. 
□ nie 
w roku 2017 
□ tak - w ilu postępowaniach? ……. 
□ nie 
w roku 2018 
□ tak - w ilu postępowaniach? ……. 
□ nie 
 
Jeżeli tak to proszę opisać jakiego typu były to postępowania oraz typy klauzul: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

9. Czy rozważaliście Państwo możliwość złożenia wspólnej oferty z innym podmiotem na realizację usług? 
□ tak 
□ nie 

10. Jakie są źródła finansowania realizowanych przez Państwo zadań/ usług? 
□ środki JST      
□ środki UE  
□ inne środki …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Jakie są Państwa oczekiwania wobec JST w zakresie zlecania zadań/ usług? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Jakie są Państwa potrzeby szkoleniowe, informacyjne itd. W zakresie procesu zlecania zadań/ usług? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
 
 

 


