
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 
. 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(Dz. u. z 2020 r. poz. 713 z p6in. zm.t) oraz art. I I i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziaialnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarzqdzam,
co nastgpuje:

ZARZADZENIE NR ....j..... /21
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia ..05.. maja 2021 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu pomocy spolecznej w Z02l r.

oglaszam otwarty konkurs ofert na ."ai-l;f 
'rua*ia 

pubricznego z zakresu pomocy spolecznej
w 2021 r. pn.:

Cyfrowe Porady dla Senior6w

s2.
TreSd ogloszenia zawierajqcego warunki konkursu stanowi zal4cznik do niniejszego zarzqdzeria.

s3.
Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w $ 1 nast4pi w formie wsparcia
z udzieleniem dotacji, kt6ra nie bgdzie pokrywai pelnych koszt6rv realizacji zadania.

s4.
wykonanie zNz4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta nadzorujqcemu realizacjg zadai
w zakresie pomocy spolecznej oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku.

$s.
Zarzqdzenie wchodzi w tycie z dniem podpisania.

PREZIDENT A

dr hab. Truskolaski

ienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.lJ.22020 r. poz. 1378.

I

I Znriany tekstu jednolitego wym



Zal4cznik do Zarz4dzenia Nr .........121
Prezydenta Miasta Bialegostoku

z dnia .05... maii2o2t r.

WARUNKI KONKURSU OFERT
ogloszonego przez prezydenta Miasta Bialegostoku

_- na realizacjg zadania publicznego w dziedzinie pomocy spolecznej
dla podmiot6w wymienionych w ustawie z dnia 24 fwietniu ioos 

"ot 
o

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w formie wsfarcia wykonania zadania.

warunki konkursu opracowano na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokuo dzialalnoici pozlku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. toil, zwane; aalej
ustaw4.

sr
Rodzaj zadania i wysokoSd 6rodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania

Cyfrowe Porady dla Senior6w

1' Celem. zadania jest stacjoname i telefonicme wsparcie senior6w - mieszkaric6w Bialegostoku
w wieku 60 lat i wigcej * :+.:i. korzystania i nowych technologii, a pie, to aoniejszenie
wykluczenia cyfrowego wSr6d os6b starszych.

W ramach realizacji zadania oczekiwane jest udzielanie seniorom porad i konsultacji w formie
stacjonamej i telefonicznej 5 dni w tygodniu od poniedzialku do piatku, w zatresie m.in.:. obslugi komputem" tabletu, telefonu, smartfonu,

. obslugiprzeglqdarki intemetowej,

. obslugi poczty elektronicznej,
c zalohenia konta w mediach spolecznodciowych,
o korzystania z komunikator6w intemetowych,
o um6wienia siQ przez Intemet na wizltg w urzgdzie,
o wyszukiwania w Intemecie informacji i material6w przydatnych do nauki oraz aktyvrnego

i ciekawego spgdzania czasu wolnego w domu.

Poprzez.porady i konsultacje. stacjoname rozumie sig udzielanie przez konsultanta wsparcia
w zak,esie nowych technologii zar6wno w p,nkcie porad, jak t"z * -i.jr"u --i"rrt-iu oroty
starszej, kt6ra np. z powodu zlego stanu zdrowia ni e mole przybyl do pur*tu porad.

Porady i. konsultacje mog4 byi udzielane pod warunkiem,2e nie b9d4 wymagaly udzielenia
przez seniora danych wra2liwych tj. hasel dostgpu do kont czy numeru pESEL.

Udzial senior6w w projekcie jest bezplatny.

2. Iv^r^"Io:: irodk6w publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi
26 000 zl (slownie: dwadzie6cia szed6 tysigcy zlotych).

3' Planowana kwota dotacji ptzeznaczona na wsparcie realizacji zaduia moze ulec zmianie
w przypadku wyst4pienia waznych przyczyn niemozliwych do irzewidzenia w dniu ogloszenia
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konkursu oraz w przypadku stwierdzenia, 2e zadanie mo2na zrealizowai mniejszym kosztem
lub w6wczas, gdy zlo2one oferty nie uzyskajq akceptacj i Komisji.

$2
Zasady przyznaw an ia dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania nastQpuje z odpowiednim zastosowaniem
przepis6w art. 15 ustawy z dni.a 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci po21'tku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz innych wladciwych przepis6w.

2. O przyznarue dotacj i ta rcalizacjg zadania mogq ubiegai sig podmioty okre6lone
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie, je2eli prowadz4
dzialalnoSd w zakresie pomocy spolecznej i ich cele statutowe obejmujq prowadzenie
dzialalno6ci w sferze objgtej konkursem.

3. Dwa lub wigcej podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 2, mogq zlotyt ofertE wsp6lnq. Oferta
wsp6lna wskazuje:
a) jakie dzialania w ramach realizaqi zadania publicznego bEd4 wykonywa6 poszczeg6lne

podmioty;
b) spos6b reprezentacj i podmiot6w wobec organu administracj i publicznej.

4. Umowg zawart4 migdzy ww. podmiotami, okreSlaj4c4 zakes ich Swiadczeri skladaj4cych sig
na realizacjg zadania publicznego, zalqcza sig do umowy o realizac.ig zadania publicznego.

5. Podmioty skladaj4ce ofertg wsp6ln4 ponosz4 odpowiedzialnoSd solidamq za zobowi4zania,
o kt6rych mowa w art. l6 ust. 1 ustawy o dzialalnoici po2y'tku publicznego i o wolontariacie.

7. Dotacja Prezydenta Miasta Bialegostoku nie mo2e byi uylsza nL 907o kwoty calkowitej
przeztaczotej na realizacjg zadania wskazanego w $ 1 .

8. Minimalny wklad wlasny oferenta wynosi 107o calkowitych koszt6w projektu. Koszty
realizacji zadania, kt6re nie mog4 zostad \zt ne za kwalifikowalne do objgcia dotacjq
oferent ponosi w calo6ci.

Wklad wlasny moie mied formg:
l) wkladu {inansowego - Srodki finansowe wlasne oferenta lub pozyskane przez ruego

ze 2r6del innych niz bud2et Miasta Bialystok, np. dotacje z budzetu pafistwa,
2) wkladu osobowego - nieodplatne, dobrowolne prace, w tym swiadczenia wolontariuszy

i prace spoleczne czlonk6w organizacji odpowiednio udokumentowane z zachowaniem
nastgpuj qcych warunk6w:
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4. Ostateczna kwota dotacji przeznaczonej na wsparcie realizacji zadania zostanie ustalona
po zlo2eniu ofert, dokonaniu oceny Komisji Konkursowej oraz zatwierdzeniu przez Prezydenta
Miasta Bialegostoku.

6. Oferent ubiegaj?cy siq o dotacjg powinien:
a) realizowa6 zadanie na terenie Miasta Bialystok,
b) posiadai zasoby lokalowe i rzeczowe umo2liwiajqce re alizacjg zadani4
c) posiadad niezbgdne warunki, w tym kadrg posiadajqc4 odpowiedni4 wiedzg umo2liwiaj4c4

wlaSciwq realizacj 9 zadania.



a) zakres, spos6b i czas wykonyrvania pracy przez wolontariusza muszq by6 okreslone
w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o dzialarnodci pozytku publicznego
i wolontariacie,

b) wolontariusz musi posiadai wiedzg i spelniad wymagania odpowiednie do rodzaju
i zakesu wykony,wanej pracy,

c) wartosi pracy jednego wolontariusza wyliczona jest w oparciu o maksymaln4 stawkg
zajednq godzing pracy nieprzekra czajqcq,25 z godz..

W zadaniu nie przewiduje sig wkladu rzeczowego.

9' Kwotg minimum 10% wkladu wlasnego powinny stanowi6 w caloSci lub czgsciowo Srodki
finansowe, kt6rymi dysponuje podmiot uprawniony (wlasne lub pochazqce , irl"v.r, zr6del) -
nie mo2e to byd wyrqcznie tzw. wklad osobonr rozumiany;ako praca'sporeczna czronk6w
i 6wiadczenia wolontariuszy.

1 0' W- zestawieniu przewidrvanych toszt6w realizacji zadana naleLry uwzglEdni6 rodzaje kosa6w,
kt6re bgd4 mialy potwierdzenie w dokumentich ksiggowych ofelnta 1u^o-riry, ranr.y,
rachunki). oraz wyceng . pracy wolontariuszy udokr.rm"nto*-4 ,u*u.ty.i umowami
(porozumieniamD i kartami czasu pracy wolontariuszy.

11' W kalkulacji przewidywanych. koszt6w realizacji zadxia nalezy umieSci6 wszystkie koszty
realizacji zadania publicznego niezale2nie od 2r6dia finansowania w podziale na:
a) koszty lealizacji dzialari rozumiane jako koszty bezpoSrednio 

'zwiqzane 
z celem zadania,

np. wynagrodzenie os6b udzielajqcych porad i konsultacji
b) koszty administracyjne rozumiane jako koszty obslugi zadania publicznego,

np' wynagrodzenie personelu zaang,azowurego w zarz4dzanie, rozlicz6ie lub prowadzenie
imych dzialan administracyjnych w zadaniu, obsluga tsiggowa, materiaty bir-riowe, uslugi
telekomunikacyjne, uslugi pocaowe.

12' Dofinansowanie z dotacji koszt6w administracyjnych nie mo2e przekroczy( l5yo wartogci
dotacji.

13. Koszty zostanq uznane za kwalifikowane tyko Medy, gdy:
1) s4 uwzglgdnione w kalkulacji przewidl.wanych koszt6w realizacji zadania, w pozycji

w ramach kt6rej s4 rozliczane,
2) powstan4 i zostan4 poniesione w okesie realizacji zadania, w okresie obowiqzywania

umowy,
3) s4 bezposrednio zwi4z*rc z realizowanym zadaniem i niezbgdne do jego realizacji,
4) s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
5) s4 wykazane w kosztorysie proporcjonalnie do terminu realizacji zadania wskazanego

wumowie,
6) spelniajq wymogi racjonalnego i oszczgdnego gospodarowania srodkami publicznymi

z zachowaniem zasady uzyskiwania naj lepszych efekt6w z danych naklad6w,
7) odzwierciedlai4 koszty rzeczwiste, a takze s? skilkulowane proporcjonalnie

dla przedsigwzigcia objgtego finansowaniem (np. koiztem kwalifikowanym moz" by6
jedynie czpsi wynagrodzenia ksiggowego, je2eri wykonuje o, * ,u.u.h godzin praly
r6wnie2 inne zadania, niezwi4zane z obsfug4 projektu),

8) koszty osobowe i bezosobowe mogq by6 ponoszone w nastgpuj4cym zakresie:
a) wynagrodzenia za r_ealizacjg zadafi wraz z przewidzianymi prawem narzutami platne

zgodnie z cenami obowi4zujqcymi na lokalnym rynku. w kosztorysie do oferty nalezy
okre5lid wymiar etatu oraz wynagrodzenie dla kazdego stanowiska iracy (wynagiodzenie
miesigczne lub stawka za godzing pracy),
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b) zaatgetzowarie lub oddelegowanie pracownik6w do realizacji zadania publicznego musi
byi odpowiednio udokumentowane (np. w formie aneksu do umowy o pracg
lub w zapisach w zakresie obowi4zk6w),

c) premie, nagrody (z wyl4czeniem nagrody jubileuszowej) oraz dodatkowe wynagrodzenie
roczne mog4 by6 wyplacone, o ile sq spelnione l4cznie nastgpujqce warunki:
- zostaly przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagadzania
Zleceniobiorcy lub tez innych wlaSciwych przepisach prawa pracy,
- obejmuj4 wszystkich pracownik6w Zleceniobiorcy, a zasady ich przyznawania s4 takie
same w przypadku personelu zaangazov.tafiego do realizacji zadaria oraz pozostalych
pracownik6w,
- sq przyznane w zwiryk:u z realizaqq zadah w ramach stosunku pracy,

d) koszty bezosobowe - wynagrodzenie os6b zaanga2owanych bezpoSrednio przy realizacji
projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo. W kosztorysie nalezy okeSlii
liczbg godzin pracy w miesi4cu oraz stawkg za godzirj pracy. Zleceniobiorcy
zobowiqzani s4 do prowadzenia ewidencji godzin pracy,

9) s4 poparte wlaSciwymi dowodami ksiggowymi oraz prawidlowo odzwierciedlone
w ewidencji ksiggowei (oferent jest zobowi4zany do prowadzenia wyodrgbnionej
dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych na reali:zelclg-zadani
zgodnie z ustaw4 o rachunkowosci, w spos6b umozliwiai4cy identyfikacjg poszczig6lnych
operacj i ksiggowych).

14. Dotacja na realizacjg zadania publicznego, o kt6rym mowa w $ I nie moie by6 wykorzystana
na:
l) zobowi4zania powstale przed dat4 podpisania umowy o udzielenie dotacji oraz wydatki

poniesione przed dniem zawarcia umowy,
2) koszty niezwi4zane z realizowanym zadaniem publicznym,
3) koszty nie uwzglgdnione w zlo2onej ofercie realizacji zadania lub aktualizacji kosztorysu,
4) przedsigwzigcia, kt6re s4 dofinansowywane z budZetu Miasta Bialegostoku,
5) nastgpujqce skladniki zwi zane z zatrudnieniem os6b zaangazowanych do realizacji zadanta:

skladki na Pracownicze Plany Kapitalowe, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent
za niewykorzystany urlop wypoczynkolvy, odprawy pracownicie, Swiadczenia realizowanez z'akladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych, dofinansowanie do wypoczynku,
wynagrodzenie za pracQ w godzinach nadliczbowych, skladka na grupowe pracownicze
ubezpieczenie na Zycie,

6) oplaty leasingowe oraz zobowi4zanta z tytufu oftzymanych kred1t6w,
7) nabycie lub dzierZawg grunt6w,
8) pokrycie koszt6w utrzymania biura oferenta starajqcego sig o przyznanie dotacji (w tym

tak2e wydatk6w na wynagrodzenie z pochodnymi p-racownikow" biura zajmui4cych sig
administracjq podmiotu), o ile nie slu24 one bezpodrednio realizacji zadania w ramach
proj ektu,

9) zadania inwestycyjne oraz prace remontowe i budowlane,
10) dzialalno6d gospodarcz4 polityczn4 i religijn4,
1 l) pokrycie kosz6w wyjazd6w slu2bowych (krajowych i zagrarttcznych),
12) oplacenie kar i odsetek,
l3) oplaty poniesione po zakoriczeniu realizacji zadania,
14) podatki, cla i oplaty skarbowe.

15. Koszty realizacji zadania, kt6re nie mog4 zostad uznarne za kwalifikowalne do obigcia
dotacj4 mog4 byd wniesione w formie wkladu wlasnego tylko w przypadku, gAy sUZ4
osi4gnigciu celu zadania publicznego.
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16. WysokoS6 przyznanej dotacj i moZe by(, nilsza, ni2 wnioskowana w ofercie. W takim prz)?adku
oferent moze:
1) negocjowa6 zmniejszenie zakresu rzeczowe go zadania oraz zmniejszyt, deklarowany wklad

wlasny zawarty w ofercie z tym, Ze zobowiqzany jest do utrzymania proporcji miEdzy
wkladem wlasnym a dotacj4. Jedynym powodem zmiany tej proporcji mo2e byd
zwigkszenie wkladu wlasnego.

2) nezygnowa(, z dotacji, oSwiadczaj4c o tym pisemnie w ci4gu 14 dni od dnia powiadomienia
o wysokoSci przyznanej dotacji. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach oSwiadczenie
to moina zloLyd po terminie wymienionym wy2ej. O6wiadczenie powinno byd skierowane
do Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialy,rnstoku i musi zawierai
nazwg zadania, pieczgi oferenta oraz podpisy os6b uprawnionych do skladania oSwiadczeri
woli w imieniu oferenta.

18. Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dotacj i i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) okaze sig, i2 rzeczywisty zakes realizowanego zadania znaczqco odbiega od opisanego

w ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niz wnioskowana,

nie przedstawi aktualizacji harmonogramu dzialari, aktuali zacji reztitat6w, aktualizacji
charakterystyki oferenta oraz aktualizacji kalkulacji przewidyvanych kosa6w realizacji
zadania publicznego, w czasie umo2liwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy
lub nie podpisze przygotowanej umowy w czasie umo2liwiaj4cym terminowe przekazanie
dotacji na konto oferenta, umoZliwiaj4ce jej wydatkowanie w terminie oke6lonym
w umowie;

3) zostanq ujawnione nieznane wcze6niej okolicznoSci, podwa2ajqce wiarygodnoS6
mer).torycznq lub finansow4 oferenta.

19. Prezydent Miasta Bialegostoku odmawia podpisania
w przypadku, kiedy oferent zmniejszy sw6j wklad
ni2 proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji.

umowy
wlasny

i przekazania dotacji
w stosunku wigkszym

$3
Termin i warunki realizacji zadania

l. Termin realizacji zadania publicznego ustala sig od dnia 15 czerwca 2021 r
do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Termin poniesienia wydatk6w dla Srodk6w pochodz4cych
od dnia podpisania umowy do dnia 3l grudnia 2021 r.

Z dotacji ustala sig

3. Wklad wlasny oferenta, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 8 powinien byi poniesiony w terminie
wskazanym w zawartej umowie, nie p62niej jednak ni2 do dnia 3l grudnia 2021 r.
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17. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowiqzany jest do przedlolenia aktualizacji harmonogramu
dzialaf,, aklnlizacji rezultat6w, aktualizacji charakterystyki oferenta oraz aktualizacji kalkulacj i
przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego w przypadku, o kt6r).rn mowa
w ust. 16 pkt 1. Alttualizacje powinny byd zlolone w wersji elektronicznej za pomoc4 platformy
www.witkac.pl oraz w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Bialegostoku za podrednictwem
Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku niezwlocznie
po opublikowaniu wynik6w konkursu.



4. Zadanie winno by6 realizowane z najwyzszq staranno6ciq gwarantuj4c4 jego wykonanie
w spos6b efektywny, oszczQdny i terminowy, zgodnie z zawart4 umowq oraz z obowiqzujqcymi
standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

5. Dopuszcza sig mo2liwo6d dokonywania przesunigd, tj. zwigkszania oraz zmntejszania
wartoSci pomigdzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w okredlonymi w zestawieniu koszt6w
rcalizacji zadania publicznego, jednak nie wigcej nr2 10Y". Zmiany powyzej l0% urymagajq
zzwarcia aneksu do umowy i mog4 byd zglaszane nie p6zniej niz na 30 dni przed dniem
zakoriczenia terminu realizacji zadania publicznego.

6. Realizacja zadania publicznego musi odbywad siE z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:
1) zasada zapewnienia dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami - polega

na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpnoSci architektonicznej, cyfrowej
oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostgpnodci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1062 zp6in. m.),

2) zasada r6wnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na ple6, rasQ,
pochodzenie etniczne, narodowoS6, religig, wyznanie, Swiatopogl4d, niepelnosprawnoSi,
wiek, orientacjg seksualnq, z zastrzelerriem $ 1 ust. l.

7. Z rwagi na panujqc4 sytuacjg epidemiczn4, w trakcie realizacji zadania publicznego
Zleceniobiorca zobowiqzany jest do zapoznania si9 i stosowania do aktualnych przepis6w
prawa i wytycznych dotycz4cych zapobiegania i rozprzestrzeniania sig chor6b zakaznych
oraz wsp6lpracy z wlaSciwymi sluzbami i instynrcjami.

8. Zleceniobiorca zobowiqzany jest do:
1) opracowania regulaminu Swiadczonych usfug zawierajecego m.in. numer telefonu

kontaktowego umoZliwiajqcego um6wienie sig na konsultacjg stacjonam4 lub uzyskanie
porady telefonicznej; godziny przyjmowania zgloszei i udzielania porad; wykaz
udzielanych porad;

2) opracowania formularza realizacji uslugi zawieraj4cego m.in. imig i nazwisko seniora,
termin zgloszenia potrzeby uzyskania porady, termin udzielenia porady, okredlenie zakresu
udzielonej porady oraz podpis seniora stanowi4cy potwierdzenie udzielenia porady
stacjonamej lub informacjg o udzieleniu porady telefonicznej;

3) prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania potwier dzajqcej realizaiJQ zaloaonych
cel6w, dzialan i rezultat6w, w tym biez4cego monitoringu realizowanych dzialan (np. liczba
uczestnik6w zadana, liczba zgloszefi dokonanych przez senior6w, liczba i zakres
udzielonych porad i konsultacji) i niezwlocznego ptzekazywania danych na wezwanie
Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku;

4) gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych uczestnik6w zadania
zgodnie z obowipuj4cymi przepisami;

5) zaangaihowania do realizacji zadania kadry posiadaj4cej wiedzg umo2liwiaj4c4 wlaSciw4
realizacjg zaplanowanych dzialan;

6) wyposazenia pracownika w identyfikator, kt6ry bgdzie okazywany seniorowi
przed udzieleniem porady lub konsultacji stacjonamej w miejscu zamieszkania osoby
starszej;

7) informowania Zleceniodawcy o kazdej zmianie maj4cej wplyw na jakosi dwiadczonych
uslug, bezpieczeristwo adresat6w realizowanego zadania oraz jego ci4glo56,

8) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej 6rodk6w otrzymanych na realizacjg umowy;
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9) opisy"rvania dokumentacji finansowo-ksiggowej zwi4zanej z realizowanym zadaniem,

dotycz4cej zar6wno dotacji, jak i innych Srodk6w finansowych, zgodtie z wlycznymi
okredlonymi w zawartej umowie o realizacjg zadania publicznego;

10) sporzqdzania i skladania sprawozdari z wykonania zadania publicznego
w terminie okre5lonym w umowie wg wzoru okreSlonego w Rozporz4dzeniu
Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw Pozytku Publicznego z dnia 24 paZdziemika 201 8 r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadai
publicznych oraz wzor6w sprawozdafi z wykonania tych zadai (Dz. U. z 2018 r.
po2.2057);

1 1) udzielania na wezwanie Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, w WzrLaczonym terminie, dodatkowych informacji i wyjaSniei
oraz dostarczenia dowod6w do zloZonych sprawozdari z realizacji zadanta publicmego.

10. W przlpadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umowq Srodki finansowe podlegajq
niezwlocznemu zwrotowi na rzecz Prezydenta Miasta Bialegostoku.

12. Informacja o dofinansowaniu zadania publicznego z budZetu Miasta Bialegostoku
wraz z obowi4zuj4cym logotypem Miasta powinna znale26 sig w miejscu realizacji zadada
publicmego, na wszystkich drukach i materialach zv"t4zanych z realizowanym zadaniem,

na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyzrflna zostanie dotacja, w informacjach
rozpowszechnionych za poSrednictwem medi6w i medi6w spolecznodciowych w spos6b

zapewniaj4cy jej dobr4 widocznodd oraz powinna byt przekazywana poptzez informacjE ustn4

kierowanq do adresat6w zadania.

13. Prezydent Miasta Bialegostoku zaklada potrzebE prezentacji rezultat6w zadania publicznego

na spotkaniach i uroczystoSciach organizowanych przez Miasto Bialystok, co potencjalni
oferenci powinni wzi4i pod uwagg podczas skladania oferty.

$4
Termin i warunki skladania ofert

1. Oferty zgodne z zalqcznikiem do Rozporzqdzenia Przewodni czqcego Komitetu Do Spraw

Pozl.tku Publicznego z dnia 24 puldziemika 20i8 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych
wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdaf z wykonania
tych zadafi (Dz. IJ. z 2018 r., poz. 2057) naleiry skladad w wersji elektronicznei za pomocq

platformy www.witkac.pl oraz przesla6 w wersji papierowej na adres Departamentu Spraw

Spolecznych Urzedu Mieiskieeo w Bialymstoku przy ul. Bema 6011 15-370 Bialystok.

2. Termin skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierorvej uplywa 21 dnia
o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie zamieszczonego w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejskim
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9. Zleceniobiorca zobowi4zany jest do zrealizowania przedstawionych w ofercie
zakladanych cel6w, dzialarfl i rezultatriw realizacji zadania publicznego. Przewidywane
rezultaty musz4 by6 mierzalne i realne do osi4gnigcia. W przypadku nieosi4gnigcia zaloZonych
cel6w, dzialan i rezultat6w Zleceniodawca okre6la wysokoS6 dotacj i do zwrotu kieruj4c sig
zasad4 proporcj onalnoici.

11. W przlpadku rezygnacji przez Zleceniobiorca z realizaili zadania po przekazaniu dotacji,
(rodki finansowe podlegajq niezwlocznemu zwrotowi ta rzecz Prezydenta Miasta
Bialegostoku.



3. o zachowaniu terminu decyduje data wplywu oferty do Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
w wersji papierowej.

4. 7a ofertq zloi,on4 w spos6b prawidrorvy uznaje sig ofertq zro*onq za posrednictwem
platfor-my wrvw.witkac.pl oraz dostarczorr4 rn- t""..;i papierowel , l.do"t oroa .o.4
kontroln4.

5. Jeden oferent mo2e w konkurs ie zloLy| maksymalnie I ofertg.

6. Ofertg oruz zal4czntki nalely zloiry| wjednym egzemplarzu.

7' w formularzu oferty nie worno 
-dokonywa6 

tadnych skresleri i poprawek Na pier-rvszej
stronie oferty nalety wskazad rodzaj zadania pubricznego okreSlony w $ 1. we wskazanyci
miejscach nale2y umiedcid pieczgd podmiotu i podpisy osob-y lub os6b ,po*Lrionv.i.

vstok.o1. na tablicy ogioszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
oraz na platformie www tkac.oi

l) formularz oferty podpisany przez osoby upowaZnione do skladania odwiadczeri wol

8. Oferent zobowi4zany jest do:
1) okreslenia celu szczeg6lowego_(cer6w szczeg6lowych) zadania pubricznego - informacja

-. taka winna znalezd sig w czgsci III pkt 3 oferty: "Syntetyczny opis zadania',, 
:

2) okreslenia liczby odbiorc6w-zadania pubricznego oraz liczby porad i konsultacji, kt6replanuje udzielid w przypadku otrzymania dotacji na .euttu"lg ,uauri" - 
-inro.rru.ju

taka winna znaleLt, sig czgsci III pkt 5 oferty: ,,opis zakradany"n ."rrttuto* rearizacji
zadania publicznego,,,

3) okreSlenia ryzyka nieosiqgnigcia zakladanych rezulta t6w wraz ze wskazaniem
sposob6w jego zniwelowania - informacja taki wiru:ra znalele sig czgsciIIl ft t s or"rty,
,,Opis zakladanych rezultat6w re alizacji zadania publicznego,,,

4) dokladnego okreSrenia .riczby os6b zaangaiowaiych do realizacji zadaniaoraz uszczegrilowienia.opisu kolzJ6w osobowych i beiosobowych o opis dotycz4cyformy zatrudnienia, osci godzin/wymiaru etatu oraz stawki wyn'agrodzenia -informacja taka winna znare26 sig w czgjci v pkt v A oferty: ,,Z.d;i;?; koszt6w
realizacji zadania',.

9. Wymagane dokumenty:

zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego lub zgodnie z ltulvm dokumentem
potwierdzajqcym statu s prawny podmiotu i umocowanie os6b go reprezentuj qcych,2) wygenerowane z platformy www.witkac.nl potwierdzenie zlo enia oferty podpisane
przez osoby upowa2nione do skladania o6wiadczeri woli, zgodnie z wyclQglem z KrajowegoRejestru S4dowego lub zgodnie z innym dokumentem potwi erdzaj4cym status prawnypodmiotu i umocowanie os6b go reprezentuj 4cych,3) aktualny odpis z rejestru Iub innej ewidencji potwierdzaj4cy status prawny podmiotui umocowanie os6b go reprezentuj 4cych -do ow n1 odl

1,

o
Kra

4) kopia aktualne
organizacji),

S o
go statutu (w przypadku oferty wsp6lnej kopia aktualnego statutu kazdej

5) oswiadczenie oferenta o nieubieganiu sig o inne srodki bud2etowe Miasta Biaregostoku,
_. stanowiqce zal4cznik nr 1 do warunk6w konk*.r,
6) inne 

.dokumenty np. rekomendacj a dra orgaiizacji, umowa zawarta migdzy partnerami
lub odwiadczenie partnera (w przypajku zlozenii'oferty "wspOfnej) 

itp.
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10. W przypadku zal4cznik6w skladanych w formie kserokopii ka2da strona zalEcznika
powinna by6 potwierdzona za zgodno66 z oryginalem przez osobg lub osoby upowa2nione
do skladania o5wiadczeri woli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego
lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny podmiotu i umocowanie
os6b go reprezentuj 4cych.

11. Odrzuceniu podlegajq oferty niespelniajqce nastgpuj4cych krateri6w formalnych:
1) realizowane poza granicami administracyjnymi Miasta Bialystok,
2) kt6rych suma kontrolna wersj i papierowej oferty nie jest zgodna z wersj4 elektronicznq

zloion4 za p omoc4 pl atformy www.witkac.pl.
3) zloZone w formie nieodpowiadajqcej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu,
4) zlohone po terminie,
5) kt6rych termin realizacji zadania nie mieSci sig w terminie wskazanym w warunkach

konkursu ofert,
6) dotycz4ce zadaria, kt6re nie jest objgte celami statutowymi podmiotu skladaj4cego ofertE,
7) zlohone przez podmiot nieuprawniony,
8) podpisane przez osoby nieupowa2nione,
9) przy braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczyelny,
lO)do kt6rych nie dol4czono wymaganych zalqczntkdw wskazanych w warunkach konkursu

ofert,
1l)zawieraj4ce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodnoSi z oryginalem

przez osobg lub osoby do tego upowaZnione,
l2)w kt6rych wnioskowana kwota dotacji przeyracza 90 % koszt6w finansowych realizacji

calego zadania,
13) w kt6rych wklad wlasny oferenta nie spelnia wymaganego minimum wskazanego

w ogloszeniu.

12. Oferly, kt6re nie spetniajq wymog6w formalnych, nie b9d4 rozpahywane pod wzglgdem
merytorycznym.

13. Zlo2enre oferty przez podmiot uprawniony nie jest r6wnomacz:ne z z.apewnieniem przyznania
dotacji we wskazanej wysoko6ci.

ss
Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert

1. Ostateczne rozstrzygnigcie konkursu nast4pi nie p6inie1, niz w ci4gu 30 dni od ostatniego dnia
przyjmowania ofert. Mo2liwe jest dokony.rvanie rozstrzygnigi w kilku etapach.

2. Ocena merytoryczna oferty zostanie dokonana przy zastosowaniu nastEpujqcych kr1'teri6w
punktowych:

Lp. PrzyjQte kryteria
oceny oferty Punkty kontrolne oceny

Skala
ocen

Liczba
przyznanych

punkt6w

I Mo2liwo5( realizacji
zadania publicznego

r) Ocena opisu planowanych dzialan w kontekScie
osi4gnigcia celu zadania.
Ocena sp6jnosci zakladanych cel6w z rezultatami.
Ocena dostQpnoSci przedsigwzigcia dla jego
potencjalnych odbiorc6w.
Ocena doiwiadczenia oferenta w obszarze realizacii

2)
3)

4)

0-?5 pkt
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14. Nie przewiduje sig mo2liwoSci uzupelnienia zloZonych ofert.



z2dafi z z,krc pomocy spolecznej,
terminowoSci i rzetelno&i realizacji

tym
zadai

finansowanych z budzetu Miasta Bialystok

2.
Zasigg pomocy

oferowanej przez pomiot

l) Ocena skali realizowanego zadania tj. liczba
odbiorc6tv zadania oraz liczba udzielonych
wjego ramach porad i konsultacii.

0-25 pkt

3
Zadeklarowany wklad

osobowy
l) Zadeklarowany wklad osobowy, w tym praca

spolecma czlonk6w i $wiadczenia wolontariuszy.

4.

Przedstawiona
kalkulacja koszt6w

realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania

Ocena adekwatno5ci wysokoSci wnioskowanej
dotacji w stosunku do planowanych dzialan.
Ocena zasadno5ci planowanych wydatk6w
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
Ocena sp6jno5ci kalkulacji koszt6w z opisem
rzeczow)nn /meq4orycznym.
Wklad finansowy oferenta.

l)

2)

3)

4)

0-25 pkt

5.
StarannoSd

w przygotowaniu oferty
l) Ocena spdjnoSci poszczeg6lnych element6w oferty.

Razem max. 100

3. Komisja konkursowa powolana w drodze z z4dzenla prezydenta Miasta Bialegostoku
rekomenduje dofinansowanie jednej oferty, kt6ra uzyska najwigksz4 ilosi punkt6w
po dokonaniu oceny formalnej i merflorycznej, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej
70 punkt6w.

4. DecyzjE o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji oraz jej wysokosci podejmuje Prezydent Miasta
Biale gostoku w fo rmie zarz4dzenia.

5. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Informacja o podmiocie, kt6remu udzielono
dotacji oraz o wysokodci przyznanej dotacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl. na tablicy
ogloszefi w siedzibie Urzgdu Miej skiego w Bialymstoku oraz na platformie tkac.pl.

PREZ}DENT }1

6. Od decyzji Prezydenta Miasta Bialegostoku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji
orazjej wysoko6ci nie stosuje sig trybu odwolania.

$6
Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez orEan

administracji publicznej w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert iw roku
poprzednim oraz zwiqzanych z nimi kosztach

W 2021 r. Miasto Bialystok realizowalo na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnodci po{tku publicznego i o wolontariacie zadanie pn. ,,Telefon cyfrowych porad
dla Seniora". Srodki finansowe ptzeznaczone na realizacjg zadaria pny ujziale podmiotu
uprawnionego wyniosly 10 000 zl.

W 2020 r' Miasto Bialystok nie realizowalo zadai tego samego rodzaju i nie wydatkowalo Srodk6w
finansowych przeznaczonych na ich realizacjg przy udziale podmiot6w uprawnionych.

{
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ilr hab. Tade,u uskoloski

0- 15 pkt

0-10 pkt

----__l



Zrl1cznik nr I do warunk6w konkursu

Bialystok, dnia

(piecz4&a oferenta)

OSWIADCZENIE

W zwi4zku z ubieganiem sig o dofinansowanie z budleto Miasta Bialegostoku realizacji zadania

Osoby skladai 4ce oSwiadczenie:

;;;il;j;;; ;; ;; ;ki"d-i; ;;;il;;;u ; il;;i; "r.;;;,;l1i?,*",i!l'?";,llH;nie ubiegal sig i nie ubiega sig, poza ww. konkursem, o wsparcie realizacli przedmiotowego zadania
z innych Srodk6w Miasta Bialegostoku.

pieczqtka i podpis
(ew. czytelny podpis i funkcja)

piecz4tka i podpis
(ew. czytelny podpis i funkcja)

PREZYDEN IASTA

1,2
Truskolaski

publicznego pn:

dr


