
zARZADZENIc Nn .!i?...rzs
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia .{1... stycznia 2023 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego

z zakresu pomocy spolecznej w 2023 r-

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

(Dz. tJ. z 2023 r. poz.40) oraz na podstawie an. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnosci pozl'tku publicznego i o wolontariacie (Dz' lJ' z 2022 r' poz 1327 z poin'

zm.t). zarz4dzam co nastqpuje:

sr.
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq zadania publicznego z zakresu pomocy

sp-olecznej w 2023 r. pn.: Prowadzenie dzialari aktlwizacyjnych skierowanych do os6b

bezdomnych.

TreSi ogloszenia zawierajqcego
zarz4dzenia.

$2.
warunki konkursu stanowi zal4cznik do niniejszego

s3.
zlecenie realizacji zadari publicznych wymienionych w $ I nastqpi w formie wsparcia.

$4.
wykonanie zuzqdzenia powierzanr Zastgpcy Prezydenta nadzorujqcemu tealizaqg zadai

w zakresie po,no.y spoleiznej oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzqdu

Miejskiego w Bialymstoku.

ss.
Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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I Zmiana tekstu j ednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz tJ z 2022 r' poz l265 i l8l2

I



$l
Rodzaj zadania i wysokoSd Srodkriw publicznych

Zatqcznik do ZarzEdzenian, .[.]. ..'Z:
Prezydenta Ir4 iasta Bialegostoku

. dnia ilt. . . stvcznia 2013 r.

WARUNKI KONKURSU OFERT
ogloszonego przez Prezydenta Miasta Bialegostoku

na realizacjg zadinia publicznego w dziedzinie pomocy spolecznej

dla podmiotriw wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

odzialalnoscipo2ytkup.,bli.,n"goiowolontariacie(Dz.U.z2022r.poz.1327zp6Ln.
zm.) w formie wsparcia wykonania zadari

warunki konkursu opracowano na podstawie ar1. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. tJ. z 2022 r. poz. 1327 z po2n. zm.)'

zwan4 dalej ustaw4.

l. Prowadzenie dzialar[ aktywizacyjnych skierowanych do osrib bezdomnych'

Celem zadania jest prowadzenie dzialafi aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie

aktywno5ci ,poie"rn"j os6b w kryzysie beidomnoSci, uzyskanie przez nich samodzielno5ci

Zyciowej oraz wyjScie z bezdomnoSci.

l) W ramach realizacji zadania oczekiwane sq dziaiania maj4ce na celu:

. swiadczenie pracy socjalnej opartej o dzialania w ramach r62nych form kontraktu

socjalnego,
. *r.u"rirni" aktywnoSci spolecznej os6b bezdomnych (np' trening umiejgtnoSci

samodzielnegowypelniania'16lspolecznych,treningumiejqtnoSciinterpersonalnych'
trening umiejgtnodci rozwi4zywania problem6w),

. uzyskinie samodzielnoSci 2yciowej os6b bezdomnych (np' trening gospodarowania

wlasnym budzetem, trening prowadzenia gospodarstwa domowego)'

. aktywizacjg zawodowq os6b bezdomnych (np. poradnictwo zawodowe, posrednictwo

pracy, trening PracY),
r eliminowanie barier zdrowotnych utrudniaj4cych funkcjonowanie os6b bezdomnych

w spoleczeristwie (np. wsparcie psychologa, wsparcie terapeuty uzaleZnieir)'

. Swiadczenie kompleksowego wsparcia w mieszkaniach treningowych lub innych

formach pomocy pozainstlrucjonalnej, przygotowuj4cych pod opiekq specjalist6w

osoby tam przebywaj4ce do piowadzinia samodzielnego 2ycia lub wspomagaj4cych

w codziennym 
- 

funkcjonowaniu, w tym poprzez objgcie wsparc.iem. osoby

opuszczaj4ce plac6wki udzielajqce tymczasowego schronienia lub realizacjq uslug

opartych na modelu "najpierw mieszkanie"'

Oczekiwane rezultaty zadania publicznego:

. liczba os6b, z kt6rymi zawafio rbzne formy kontraktu socjalnego,

o liczba godzin pracy socjalnej.

. liczba os6b bior4cych udzial w treningach aktywnoSci spolecznej'

. liczba godzin treningu aktywnoSci spolecznej,

)
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-)

. liczba os6b bior4cych udzial w treningach samodzielnoSci 2yciowej,

. liczba godzin treningu samodzielnoici 2yciowej,

. liczba os6b korzystajqcych z poradnictwa zawodowego/poSrednictwa pracy/treningu

pracy,
. liczba godzin poradnictwa zawodowego/poSrednictwa pracy/treningu pracy,

o liczba os6b korzystajqcych z konsultacji psychologicznych,

. liczba godzin konsultacji psychologa,

. liczba os6b korzystajqcych z konsultacji terapeuty uzale2nieri.

. liczba godzin konsultacji terapeuty uzale2nieri,

r liczba os6b objgtych wsparciem w mieszkaniach treningowych lub innych formach

pomocy pozainstl'tucj onalnej,
. liczba os6b, kt6re usamodzielnily sig,

. inne wskaza ne przez oferenta, np. liczba os6b, kt6re podjgly leczenie specjalistyczne;

liczba os6b, kt6re zloZyty wniosek o mieszkanie socjalne: liczba os6b, kt6re podjqly

naukg/ksztalcenie; liczba os6b, kt6re podjgly zatrudnienie; liczba os6b. kt6re zalozyly

wlasne gospodarstwo domowe.

3) Oferent zobowiryany jest do przedstawienia zasad naboru i uczestnictwa os6b

korzystaj4cych z zaproponowanych dzialari.

4) Wsparciem w ramach zadania mog4 zostai objqte wyl4cznie osoby bezdomne. kt6re

przebywajq na terenie Miasta Bialegostoku minimum I rok od momentu rozpoczqcia

udzialu w zadaniu publicznym.

5) Dopuszcza sig mo2liwosi pobierania swiadczeri pienigznych od odbiorc6w zadania

publicznego.

6) Organizacja r.rbiegaj4ca sig o dofinansowanie powinna posiadad w statucie zapis' 
o diialalno3ci z zakesu pomocy spolecznej - dzialania na rzecz os6b bezdomnych.

wysokosi srodk6w publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w roku 2023

wynosi 300 000 zl (slownie: trzysta tysigcy zlotych).

Ostateczna kwota dotacji przeznaczonq na wsparcie realizacji zadari zostanie ustalona

po zlo2eniu ofert i dokonaniu oceny komisji konkursowej oraz zalwierdzeniu ptzez

Prezydenta Miasta Bialegostoku.

Planowane kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie realizacji zada6 mog4 ulec zmianie

w przypadku:
- zaisinienia koniecznoSci zmiany budzetu miasta w czgsci przeznaczonej na tealizacjE

zadania z waZnych przyczyn, niemozliwych do przewidzenia w dniu ogloszenia konkursu,

- stwierdzenia, 2e zadanie moana zrealizowat mniejszym kosZem lub w6wczas, gdy zloZone

oferty nie uzyskaj4 akceptacji komisji.



l. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastqpuje z odpowiednim zastosowaniem przepis6w

art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZyku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z p62n. zm.) oraz innych wla6ciwych

przepis6w.

2. O przyznanie dotacj i na realizacjq zadania mogq ubiega6 sig podmioty okreSlone w art. 3

ust. 2 i3 ustawy o dzialalnosci poZl.tku publicznego io wolontariacie, kt6rych cele

statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnoSci w sferze objqtej konkursem.

3. Dwa lub wigcej podmiot6w, o kt6rych mowa w ust 2. mog4 zlozye ofertQ wsp6[n4'

Oferta wsp6lna wskazuje :

1) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bqd4 wykonywa6

poszcze96lne podmioty;
2) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej.

4, Umowg zawart4 pomigdzy ww. podmiotami, okreslaj4c4 zakres ich swiadcz-eri

skladaj4cych sig na realizacjg zadania publicznego. zal4cza siQ do umowy o realizacjg

zadania publicznego.

5. Podmioty skladaj4ce ofertg wspdln4 ponoszE odpowiedzialnoSi solidam4 za zobowi4zania,

o kt6rych mowa w art. 16 ust. I ustawy o dzialalnodci poz)'tku publicznego

i o wolontariacie.

6. Oferent ubiegai4cy sig o dotacjg powinien:
l) realizowai zadanie na terenie Miasta Bialegostoku,
2) posiadai zasoby w postaci bazy materialno-technicznej lub dostqp do takiej bazy

na czas realizacji zadania, poparte odpowiednimi dokumentami (akt wlasnosci,

umowy najmu, dzierzawy itp.),
3) posiada6 niezbgdne warunki i doswiadczenie w realizacji zadait o podobnym

charakterze. w tym kadre posiadaj4cq odpowiednie kwalifikacje zawodowe'

7. Dotacja Prezydenta Miasta Bialegostoku nie mo2e byi wylsza ni2 907" kwoty caikowitej

przeznaczonej na rcalizacjg zadania wskazanego w $ 1 .

8. Minimalny wklad wlasny finansowy oferenta wynosi co najmniej 107o calkowitych

koszttiw projektu. Koszty realizacji zadania, ktrire nie mogq zostad uznane

za kwalifikowalne do objgcia dotacjq oferent ponosi w calo5ci.

g- w zestawieniu przewidywanych koszt6w realizacji zadania naleZy uwzglgdnii rodzaje

koszt6w, kt6re bgd4 mialy potwierdzenie w dokumentach ksiggowych oferenta (umowy,

faktury. rachunki).

10. W kalkutacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania naleZy umieicii wszystkie

koszty realizacji zadania publicznego w podziale na:

l) kosAy reallzacji dziilan rozumiane jako koszty bezpoSrednio zwiqzane z celem

zadania, np. utrzymanie lokalu, w kt6rym realizowane jest zadanie publiczne (czynsz,
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energia elektryczna i cieplna, woda, gaz), wynagrodzenie personelu zaar.gaZowanego

w realizacjq dzialan merytorycznych,
2) koszty administracyjne ,oru-iun" jako koszty obslugi zadania publicznego'

np. obsluga ksiggowa, materialy biurowe'

ll. Koszty obslugi zadania publicznego nie mogq przekroczyd l07o calkowitej warto6ci

dotacji.

12. Koszty zostanq uznane za kwalifikowalne tyko wtedy, gdy:
-_r)ssuwzgtgdnionewkalkulacjiprzewidl,wanychkoszl6wrea|izacjizadania,wpozycji

w ramach kt6rej sq rozliczane.

2)powstan4izostan4poniesionewokresierealizacjizadania.wokresieobowi4zywania
umo\\y.

3) s4 bezpoSrednio zwiqzane z realizowanym zadaniem i niezbgdne dojego realizacji'

4i s4 racjonatnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych'

Si ,a *yi-un. w kosztorysie proporcjonalnie do terminu realizacji zadania wskazanego

w umowie,
6) spetniajq wymogi racjonalnego i oszczqdnego gospodarowania Srodkami publicznymi
' 

, ,r"horuni". iasady uzyskiwania naj lepszych efekt6w z danych naklad6w'

7) odzwierciedlaj4 kosity rzeczywiste' i takze -sq skalkulow-ane proporcjonalnie
' 

dla przedsigwzigcia objltego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowalnym mo2e byi

jedynie czqsd *yrug.odr"iiu ksiggowego, je2eli wykonuje on w ramach godzin pracy

r6wniez inne zadania, nie zwi4zane z obstugq zadania),

8) koszty osobowe i bezosobowe mogq byi ponoszone w nastgpuj4cym zakresie:
' a; *ynagrod zeria za realizacjE ladah wraz z p-rzewidzianymi prawem narzutami

' 
platne- zgodnie z cenami oLowi4zuj4cymi na lokalnym rynku. w. kosztorysie do

of.rty nul"Zy okreslii wymiar etatu oraz wynagrodzenie dla ka2dego stanowiska

pracy 1*ynag.odzenie miesigczne lub stawka za godzinq pracy)' 
.

u) )uunguzo*uii. lub odd.l.go*anie pracownik6w do realizacji zadania publicznego
' .,r.ibyi odpowiednio udokumentowane (np w tbrmie aneksu do umowy o pracE

lub w zapisach w zakesie obowi4zk6w),

c) koszty b"rorobo*e - wynagrodzeni e os6b zaangalowanych. bezp-oSrednio przy
' 

realizacji projektu nu podrtui"i" um6w zlecenia i um6w o dzielo. w kosztorysie

natezy L[eSiie liczbq godzin pracy w miesiqcu oraz stawkq za godzinq pracy '

Zleceniobiorcy zobowi4zani sq do prowadzenia ewidencji godzin pracy 
.

9) s4 poparte wladciwymi dowodami ksiggowymi oraz prawidlowo odzwierciedlone
' * e*idencji ksiggowej (oferent jesl zobowi4zany do prowadzenia wyodrqbnionei

dokumentacji finanro*o-isiggowej (rodk6w finansowych otrzymanych na realizacjg

zadania zgodnie z ustawq oiachunkowosci, w spos6b umo2liwiaj4cy identyfikacjg

poszczeg6lnych operacji ksiggowych)'

13. Dotacja na realizacjg zadania publicznego' o kt6rym mowa w $ I nie moie byi

wykorzYstana na:

l) zobowiqzania powstale przed datq podpisania umowy o udzielenie dotacj i oraz

wydatki poniesione przed dniem zawarcia umowy,

2) koszty niezwiqzane z realizowanym zadaniem publicznym'

:i tosz,v nieuwzglgdnione w zlozonej ofercie realizacj i zadania lub aktualizacji

kosztorysu,
4) przedsigwzigcia' kt6re sq ltnansowane z bud2etu Miasta Bialegostoku'
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5) nastgpuj4ce skladniki zwi4zane z zatrudnieniem os6b zaanga2owanych do realizacji
' .uaiii nagroda jubileuszowa. ekwiwalent za niewykorzystany urlop

wypoczynkowy, odprawy pracownicze, Swiadczenia realizowane z Zakladowego

FfiJ;, S*iudcr"R Socjainych' dofinansowanie do wypoczynku' wynagrodzenie

za pracQ w godzinach nadliczbowych, skladka na grupowe pracownicze ubezpieczenie

6)
7)
8)

na zycte,
oplaty leasingow e oraz zobowi4zania z tyulu otrzymanych kredyt6w'

nabycie lub dzier2awq grunt6w,

pof.'.y"i" koszt6w utiiymania. biura oferenta staraj4cego sig o przyznanie dotacji

i* iy. tak2e wydatk6w na wynagrodzenie z pochodnymi pracownik6w -biura
)u;.ria.y.}, sig administracjq poimi&u)' o ile nie sluzE one bezpo5rednio realizacji

zadania w ramach Projektu.
9) zadada inwestycyjne oraz prace remontowe ibudowlane,

1 0)dzialalno5i gospodarcz4, politycznq i religijn4,

1 I i koszty wyjazd6w sluZbowych (krajowych i zagranicznych),

l2)kary i odsetki,
13) oplaty poniesione po zakofrczeniu realizaqi zadania,

l4) cla i oplaty skarbowe.

14, Koszty realizacji zadania, kt6re nie mogq zosta6 vznine z

do oLjgcia dotacjq mog4 byd wniesione rv formie wkladu

w przypadku, gdy sluiq osi4gnigciu celu zadania publicznego'

15. WysokoSc przyznanel dotacj i moZe by6 niZsza' niZ wnioskowana u' ofercie' W takim

przypadku oferent moZe:

i; n.go";o*ut zmnieiszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszyt deklarowany

wklad wlasny zawarty w ofercie z tym. 2e zobowi4zany jest do utrzymania proporcli

migdzy wkladem wlasnym a dotacj4 Jedynym powodem zmiany tej proporcji moZe

byi zwigkszenie wkladu wlasnego,

2) ziezygnowa( z dotacji' oSwia-dczaj4c o tym pisemnie w ciEgu 7 dni od dnia
' po*iido.i"nia o {sokoS ci priyznanq dotacj i Oswiadczenie powinno byi

,ki.ro*un" do Departamentu Spraw' Spolecznych Urzqdu Miejskiego w Biaiymstoku

i musi zawierai nazwg zadania, piecigi oferenta oraz podpisy os6b uprawnionych

do skladania oSwiadczei woli w imieniu oferenta'

16. Oferent. kt6ry otrzymal dotacjE zobowi4zany jest do przedloZenia aktualizacji

harmonogramudzialair,aktualizacjirezultat6w'aktualizacjicharakterystyki..oferenta
oraz ak{talizacji kalkulacji przewidywanych kos76w realizacii zadania publicznego

w przypadku o lt6rym -o*u * ust. I i pkt 1. Aktualizacje powinny byt zlozone w wersji

elektronicznej za pomoc4 platformy wlvw witkac-pl oraz w 
-wersj 

i 
^ 

papierowej

doPrezydentaMiastaBia}egostokuzapoSrednictwemDepartanrentuSprawSPolecznYch
U.rgau ttli.lrt i.go w Bialyirstoku w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania

wynikriw konkursu.

17. Prezydent Miasta Bialegostoku moze odm6wii podmiotowi wylonionemu

w konkursie przyznania dotaiji i podpisania umowy w przypadku' gdy:

l)okazesig,'izrzeczy*i.ty''uk'"trealizowanegozadaniaznacz4coodbiega
od opisanego w olerciel

2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej

nie przedsiawi aktualizacji harmonogramu dzialan'

kwalifikowalne
wlasnego tylko

kwocie ni2 wnioskowana.

aktualizacji rezultat6w,
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aktualizacji charakterystyki oferenta oraz aktualizacji kalkulacji przewidywanych

kosZ6w realizacji zadania publicznego, w czasie umozliwiajqcym przygotowanie

i podpisanie umowy lub nie podpisze przygotowanej umowy w czasie

umozliwiaj4cym terminowe przekazanie dotacji na konto oferenta, umo2liwiaj4ce jej

*ydatkowanie w terminie okreSlonym w umowie;
3) zostanq ujawnione nieznane wcze5niej okolicznoSci, podwaZaj4ce wiarygodnoSi

merytorycznq lub fi nansowq oferenta.

s3
Terminy i warunki realizacji zarJania

l. Termin realizacji zadania publicznego ustala sig od dnia 15 marca 2023 r. do dnia
3l grudnia 2023 r.

2. Termin poniesienia wydatk6w dla Srodk6w pochodz4cych z dotacji ustala sig

od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 3I grudnia 2023 r.

3. Termin poniesienia wydatk6w dla Srodk6w pochodzqcych ze Srodk6w wlasnych

finansowych oraz Swiadczef pienig2nych od odbiorc6w zadania publicznego ustala

sig od dnia l5 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

4. Zadanie winno by6 realizowane z najwyzszq starannoSci4 gwarantuj4c4 jego wykonanie

w spos6b efektywny. oszczgdny i terminowy. zgodnie z zawart4 umowE oraz

z obowi4zujqcymi standardami i przepisami. w zakresie opisanym w ofercie.

5. Dopuszcza sig mo2liwoS6 dokonywania przesunigd, tj. zwigkszania wartoSci pomigdzy

poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w dzialania oraz pomigdzy dzialaniami okre6lonymi

w katkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego, jednak nie wigcej

ni lDYo. Zmiany powyZej l0o/o wymagajq zawarcia aneksu do umowy i powinny byd

zglaszane w terminie umoZliwiaj4cym przygotowanie i podpisanie aneksu (aktualizacje do

ofe(y muszq by( zloaone nie p62niej ni2 na 30 dni przed dniem zakoriczenia terminu

realizacji zadania publicznego).
Zmiany mogq byi realizowane od dnia zawarcia aneksu do umowy pod rygorem uznania

dotacji za wykorzystan4 niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Realizacja zadania publicznego musi odbywai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienra

dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady 16wnego traktowania:

1) zasada zapewnienia dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami - polega

na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostqpnoSci architektonicznej' cyfrowej

oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r-

o zapewnieniu dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r-

po2.2240),
a) w przypadku braku mo2liwo3ci, w szczeg6lno5ci ze wzglgd6w technicznych

lub prawnych, zapewnienia dostgpno$ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

w zakresie, o kt6rym mowa w pkt l, Zleceniobiorca jest zobowiqzany

do zapewnienia dostgpu altematywnego polegaj4cego na:

. zapewnieniu osobom ze szczeg6lnymi potrzebami wsparcia innych os6b lub
o zapewnieniu wsparcia technicznego osobom ze szczeg6lnymi potrzebami.

w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
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. wprowadzeniu takiej organizacji pracy, kt6ra umoZliwia realizaciE potrzeb

os6b ze szczeg6lnymi potrzebami, w niezbgdnym zakresie dla tych os6b.

b) Zleceniobiorca jest zobowi4zany do wskazania ewentualnych barier
w poszczeg6lnych obszarach dostgpno5ci i przeszk6d w ich usuniEciu

oraz szczegolowego okreSlenia Scie2ki postEpowania w przypadku dostgpu

altematywnego.
c) Prezydent Miasta Bialegostoku zastrzega sobie prawo do kontroli Zleceniobiorcy

w zakresie spelniania przez niego wynrog6w dotycz4cych zadeklarowanej
dostgpnoSci dla os6b ze szczeg6lnymi potrzebanri,

d) w przypadku nienaleZytego wykonywania umowy w zakresie spelniania przez

ZleceniobiorcE wymog6w dotycz4cych zadeklarowanej dostgpno6ci dla os6b

ze szczeg6lnymi potrzebami, Prezydent Miasta Bialegostoku wzywa
Zleceniobiorcg do zapewnienia dostgpnodci w zakresie okreSlonym w ofercie.
W przypadku nie wywi4zania sig przez Zleceniobiorcg z obowi4zku zapewnienia
dostqpnoSci w lerminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania.
Miasto Bialystok rozwiqzuje umowg o realizacjE zadania publicznego w drodze
jednostronnego oSwiadczenia ze skutkiem natychmiastowym,

2) zasada rr5wnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na plei,
rasg, pochodzenie etniczne, narodowo6i, religig, wyznanie. Swiatopogl4d,

niepelnosprawnoS6, wiek. orientacj g seksualnq.

7. Z uwagi na panujqcq sytuacjg epidemiczn4. w trakcie realizacji zadania publicznego

Zleceniobiorcy zobowi4zani sq do zapoznania sig i stosowania do aktualnych przepis6w
prawa i wytycznych dotycz4cych zapobiegania i rozprzestrzeniania sig chor6b zakaLnych
oraz wsp6lpracy z wlaSciwymi slu2bami i inst)'tucjami.

8. Zleceniobiorca zobowi4zany jest do:
1) prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania potwierdzajEcej realizacjq

zalo2onych cel6w, dzialan irezultat6w, w tym bie24cego monitoringu realizowanych

dzialari (np. liczba os6b korzystaj4cych ze wsparcia, liczba wykonanych ustug)

i niezwlocznego przekazywania danych na wezwanie Departamentu Spraw

Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,
2) gromadzenia, przechowywania i przelwarzania danych osobowych uczestnik6w

zadania zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami,
3) zaurgalowania do realizacji zadania kadry posiadaj4cej kwalifikacje zawodowe

umoZliwiajEce wlaSciw4 realizacjg zaplanowanych dzialan,
4) informowania Zleceniodawcy o ka2dej zmianie maj4cej wplyw na jakoS6

Swiadczonych uslug, bezpieczetrstwo adresat6w realizowanego zadania oraz jego

ciqgloSi,
5) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjq umowy,
6) dokonywania platno5ci zwi1zanych z zadaniem z rachunku bankowego wskazanego

w zawartej umowie o realizacjg zadania publicznego,
7) opisywania dokumentacji finansowo-ksiggowej zwiTanej z realizowanym zadaniem

zgodnie z wyycznymi okreslonymi w zawartej umowie o realizacJq zad^ni^
publicznego,

8) sporzqdzania i skladania sprawozdari z wykonania zadania publicznego w terminie

okreSlonym w umowie wg wzoru okre5lonego w Rozporzqdzeniu Przewodniczqcego

Komitetu Do Spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 pu2dziemika 2018 r. w sprawie

wzor6w olert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych

oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadafi (Dz. U. 22018 r., po2.2057).
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9) udzielenia na wezwanie Departamentu Spraw Spolecznych Urzqdu Miejskiego
w Bialymstoku, w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacj i i wyja3nien

oraz dostarczenia dowod6w do zloZonych sprawozdari z realizacji zadania

publicznego.

9. W przypadku, gdy w tym samym obiekcie realizowane jest wigcej niZ jedno zadanie

publiczne lub prowadzona jest inna dzialalno66 komercyjna b4dL spoleczla'
Zleceniobiorca zobowi4zany jest do opracowania i stosowania wska2nika podzialu

koszt6w eksptoatacyjnych, koszt6w wynagrodzei os6b bezpoSrednio zwi4zanych

z realizac.t4 zadania, koszt6w wynagrodzeri pracownik6w administracyjnych i koszt6w

administracyj nych calego obiektu proporcjonalnie do ich czE5ci wykorzystywanych
przy realizacji zadania publicznego.

10. Zleceniobiorca zobowi4zany jest do zrealizowania przedstawionych w ofercie

zakladanych cel6w, dzialari i rezultatriw realizacji zadania publicznego. W przypadku

nieosi4gnigcia zaloaonych cel6w, dzialari i rezultat6w Zleceniodawca okre5la wysokos6

dotacji do zwrotu kieruj4c sig zasad4 proporcjonalnoSci.

ll. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umow4 Srodki finansowe podlegaj4

niezwlocznenu zwrotowi do budzetu Miasta Bialegostoku.

12. W przypadku rezygnacji przez Zleceniobiorc9 z realizacji zadania po przekazaniu dotacji,

Srodki finansowe podlegaj4 niezwlocznemu zwrotowi do budZetu Miasta Bialegostoku.

13. Informacja o dofinansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Bialegostoku wraz

z obowi4zuj4cym logotypem Miasta powinna znab2e sig w miejscu rcalizacji zadania

publicznego, na wszystkich materialach dotycz4cych realizowanego zadania

oraz na Stronie intemetowei podmiotu. kt6remu przyznana zostanie dotacja w sposdrb

zapewniaj4cy jej dobrq widocznodi.

14. Prezydent Miasta Bialegostoku zaklada potrzebg prezentacji rezultat6w zadania

publicznego na spotkaniach i uroczystosciach organizowanych przez Miasto Biatystok.

co potencjalni oferenci powinni wzi46 pod uwagg podczas skladania oferty.

s4
Terminy i warunki skladania ofert

l. Oferty zgodne z zalEcznikiem do Rozporz4dzenia Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw

Pozltku Publicznego z dnia 24 pa2dziernika 201 8 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych

wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadah publicznych oraz wzor6w sprawozdafl

z wykonania tych zadari (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) naleZy sklada6 w wersji
elektronicznej za pomocq platformy witkac oruz zloLye w wersji papreroweJ

Bialymstokuna adres Departamentu Spraw Spolecznych Urzqdu
przy ul. Bema 60/1. l5-370 Bialystok.

Miejskiego w

2. Termin skladania olert w wersj i elektronicznej oraz w wersji papierowej uplywa 2l dnia

o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie zamieszczonego

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. na portalu
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miejskim wi,rvu.bialystok. pl, na tablicy ogloszefr w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku oraz na p latformie witkac.pl

3 O zachowaniu terminu decyduje data wplywu oferty do Urzgdu w wersji
papierowej.

4. Za ofertg zloi.onq w sposrib prawidlowy uznaje sig ofertg zloZon{ za poSrednictwem
platformy witkac.pl oraz dostarczonq w wersji papierowej z jednakow{ sumA
kontroln4.

5. Jeden oftrent moie zloZyt I ofertg.

6. Ofeng oraz zalEcznrki naleZy zloZyt w.jednym egzemplarzu.

7. W formularzu oferty nie wolno dokonywad iadnych skreSleri i poprawek.
Na pierwszej stronie oferty naleiy wskazad rodzaj zadania publicznego okreSlony
w $ l. We wskazanych mieiscach naleZy umieScii pieczgi podmiotu i podpisy osoby
lub osob upowa2nionych-

8. Oferent zobowi4zany jest do:
l) okre5lenia celu szczeg6lowego (cekiw szczegrilowych) zarJania publicznego oraz

przedstawienia zasad naboru i uczestnictwa os6b korzystajqcych
z proponowanych dzialari - informacja taka winna znale1( sig w czg5ci III pkt 3

oferty: " syntetyczny opis zadania",
2) okre5lenia liczby odbiorc6w zadania publicznego oraz liczby uslug, kt6re planuje

wykonad w prrypadku otrzymania dotacji na realizacjg zadania - informacja taka

winna znale2i sig czgsci III pkt 5 oferty: ,.Opis zakladanych rezultat6w realizacji
zadania publicznego",

3) okre6lenia ryzyka nieosiqgnigcia zakladanych rezultatriw wraz ze wskazaniem
sposob6w jego zniwelowania - inlbrmacja taka winna znale2c sig czgSci tll pkt 5

oferty:,,Opis zakladanych rezultat6w realizaqi zadania publicznego".
4) dokladnego okreSlenia liczby osrib zaanga2owanych do realizacji zadania

oraz tszczeg6lowienia opisu koszttiw osobowych i bezosobowych o opis dotycz4cy
formy zatrudnienia, ilo5ci godzin/wymiaru etatu oraz stawki wynagrodzenia -
infbrmacja taka winna znale2i sig czg5ci V pkt V A of'erty: .,Zestawienie koszt6w
realizacjizadania".

9. Wymagane dokumenty:
l) formularz oferty podpisany przez osoby upowaZnione do skiadania oSwiadczeri woli,

zgodnie z uyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego lub zgodnie z innym
dokumentem potwierdzaj4cym status prawny podmiotu i umocowanie os6b go

reprezentuj4cych,
2) wygenerowane z platformy witkac.pl potwierdzenie zloLenh oferty podpisane przez

osoby upowa2nione do skladania oSwiadczefi woli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego
Rejestru S4dowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny
podmiotu i umocowanie os6b go reprezentuj4cych

3) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzajEcy status prawny podmiotu

i umocowanie os6b go reprezentujqcych - dotyczy oferent6w. ktorzv nie podlesaiE

wpisowi w Kraiowym Reicstrze Sadowvm.
4) kopia aktualnego statutu,
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5) oswiadczenie oferenta o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostQpnoSci osobom

ze szczeg6lnymi potrzebami, stanowi4ce zal4cznik nr I do warunk6w konkursu,

6) o5wiadczenie oferenta o nieubieganiu sig o wsparcie tealizacii przedmiotowego

zadania ze 6rodk6w Miasta Bialegostoku, stanowi4ce zal4cznlk nr 2 do warunk6w

konkursu
7) inne dokumenty np. opinia lub rekomendacja dla organizacji' umowa partnerska

lub oSwiadczenie partnera itp.

10. w przypadku zal4cznik6w skladanych w formie kserokopii kazda strona zal4cznika

powinna byi potwierdzona za zgodnoSd z oraginalem przez osobg lub osoby

upowainione do skladania oSwiadczeri woli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego

Rejestru S4dowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzajqcym status prawny

podmiotu i umocowanie os6b go reprezentujqcych.

I l. Odrzuceniu podlegajq oferty niespelniaj4ce nastgpujqcych kryteri6w formalnych:
1) realizowane poza granicami administracyjnymi Miasta Bialystok,
2) kt6rych suma kontrolna wersji papierowej oferty nie jest zgodna z wersj4

elektroniczn4 zloZonq za pomoc4 platformy witkac.pl,
3) zlo2one w formie nieodpowiadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu,

4) zlo2one po terminie,
5) kt6rych termin reatizacji zadania nie miesci sig w terminie wskazanym w warunkach

konkursu ofert,
6) dotycz4ce zadania, kt6re nie jest objgte celami statutowymi podmiotu skladajqcego

ofertg,
7) zlo2one przez podmiot nieuprawniony,
8) podpisane przez osoby nieupowa2nione,
9) przy braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczytelny,
l0)do kt6rych nie dol4czono wymaganych zal4cznlk6w wskazanych w warunkach

konkursu.
ll)w kt6rych wnioskowana kwota dotacji przekracza 9970 koszt6w finansowych

realizacji calego zadania.
l2)zawierajqce dokumenty nieoryginalne. nie potwierdzone za zgodnoit z oryginalem

przez osoby do tego upowaZnione.

12. Oferty, kt6re nie spelniajq wymog6w formatnych, nie bgdq rozpatrywane pod wzglgdem

merytorycznym.

13. Zloizenie oferty przez podmiot uprawniony nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem

przyznania dotacji we wskazanej wysokoSci.

14. Nie przewiduje sig mo2liwo5ci uzupelnienia zloZonych ofert.

l. Ostateczne rozstrzygnigcie konkursu nastqpi nie p62niej niz w ci4gu 30 dni od ostatniego

dnia przyjmowania ofert.

ll

ss
Termin, kryteria i tryb dokonyrvania wyboru ofert



Lp.
Przyjgte kryteria oceny

ofertY
Punkty kontrolne oceny

Skala
o(en

Liczba
przyznanych

punkt6w

I
Nlo2liwo6a realizacji
zadania publicznego

Ocena opisu planowanych dzialan
w kontek(cie osiqgnilcia celu zadania.

Ocena sp6jnosci zakladanych cel6rv z
reTultatami.
Ocena doSwiadczenia ofcrenta rr obszarze

realizacii uadari z zakrcsu pomocy spolecznei
w tym terminowosi. rzetelnosd oraz sposdb

rozliczenia otrzlmanych na len cel srodko\a.

r)

2\

3)
0-20 pkt

Zasigg oraz efektywnoSa
pomocy oferowanej przez
pomiot

Ocena skali realizo'wanego zadania.

Zadeklarow ana efektyrvno(d ofirorvanego
\!sparcia.

r)
2) Gl0 pkt

Zailaklarovt ana praez
podmiot j.ko36
wykonania zadania
i kwalifikacje osdb, przy
udzi{le kt6rych podmiot
ma realizowad zadanie

l) Ocena zasob6w rzsczowych przcwidywanych
do rcalizacji zadania.

2) Kualifilacir'karlrl prz-r udzialc ktorei
realizouane b9dzie zadanie.

0-15 pkr

{.

Przedstawiona kalkulacja
koszt6w realizacji
zadania, w tlm w
odniesieniu do zakresu
rz€czowego zadania

Ocena adekwatnosci wysokoSci rvnfuskorvanej

dotacii \v stosunku do planorvanych dziala6.
Ocena zasadnoSci plano*"n,vch wldatko\\
rr odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

Occna spoinoSci lalkulacji losTld\.t 7 opisem

rzeczowym/merytorycznym.
Zadeklarowana wysokoft rvkladu wlasnego

r)

2)

3)

4)
linansorvego

0-30 pkt

5.
Staranno6t
w przYgotonaniu oferty

l) Ocena sp6jnoSci poszczegolnych elemento{
ofertv.

{)-5 p[l

Razcm ml r. 100

2. Ocena merytoryczna ofert. o kt6rych mowa w $ 1 zostanie dokonana przy zastosowanlu

nastqpujqcych kryeri6w punktowych:

3. Komisja konkursowa powolana w drodze zarz4dzenia Prezydenta Miasta Bialegostoku

rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskaj4 co najmniej 70 punkt6w.

4. Decyzjg o wyborze oferr i o udzieleniu dotacji oraz ich wysokosci podejmuje Prezydent

Miasta Bialegostoku w lorrnie zarz4dzenia.

f, kt6rym udzielono
uletynie Informacj i
www-.bial stok.

oraz na platli)rmie

witkac.pl

6. Od decyzji Prezydenta Miasta Bialegostoku w sprawie wyboru olert i udzielenia dotacji

oraz ich wysokosci nie stosuje si9 trybu odwolania.

Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w.

dotacji oraz wysokosi przyznanej dotacji zostanie zamieszczony w Bi
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejskim
na tablicy ogloszefl w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
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s6
Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ

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

W roku 2023 Miasto Bialystok nie prowadzilo dzialafi aktywizacyjnych skierowanych

do os6b bezdomnych i nie ponosilo wydatk6w na realizacjq dzialah przy udziale podmiot6w

uprawnionych.

w roku 2022 Miasto Bialystok prowadzilo dzialania aktywizacyjne skierowane do os6b

bezdomnych przy ldziale podmiot6w uprawnionych i ponioslo z tego tyulu wydatki

w wysoko6ci 239 695,00 zl.

Mc*
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Z 4cznik nr I do warunkr5w konkursu

Biall stok. dnia ..............

(pieczqtka of'erenta)

W zwipku z ubieganiem sig o finansowanie z budzetu Miasta Bialegostoku realizacji

zadania publicznego pn. ... .

nizej podpisane osoby, posiadaj4ce prawo do skladania oSwiadczen woli w imieniu oferenta,

oSwiadczaj4, iz oferent zapewni w trakcie realizacji zadania publicznego dostqpnoSd osobom

ze szczeg'lnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu

dostgpnodci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., po2.2240):

W obszarze dostgpno6ci architektonicznej
w kt6rym realizowane bqdzie zadanie publiczne:

dotlczl budynku/lokalu, tak nIe
ntc

doty-
czy

I
otoczenie budynku/lokalu bez utrudniei kornun ikacyj nych, odpowiednio
oznakowane tablic informac tl zra dLr sl bli2u we scra

wejScie do budynku/lokalu lallvo dostgpne oraz odporviednio widoczne

i oSwietlone, przy wejSciu do budynku/lokalu tablica informacyjna,/opis

tekstowy lub piktogramy zapewniaj4ce informacje na ternat rozkladu
bud nku/lokalu i zna du ch si u nlm nlleszczen

pracownicy zaanga;,owani w realizacjg zadania przeszkoleni w zakresie

obslugi os6b ze szczeg6lnymi potrzebami oraz przygotowani do udzielania

informacji na temat rozkladu budynku/lokalu i znaidujqcych sig w nim
reszczen

1
kazda kondygnacja budynku/lokalu oznaczona numerem umieszczonvm

w widoczn mrc SCTI

5

drzwi w budynku/lokalu latwo dostgpne, wyposazone w klarnki,
odpowiednio widoczne (odpowiednia kolorysi)ka i kontrast) oraz oznaczone

m numerem oraz tablic in lormac n i/lub ik ramenl

przestrzenie kornunikacyjne budynku/lokalu
ipionowych

wolne od barier poziomych

7 anlypoSlizgowa posadzka

tt

w przypadku budynk6w wielokondygnacyjnych: regulame schody wraz

z porgczzml oznaczone na pierwszym i ostatnim stopniu ka2dego ci4gu

kontrastem, w pobliZu schod6w umieszczona informacja o numerze

poszczeg6lnvch pigter'. schody zabezpieczone przed rvejSciem pod nie od

9

pomieszczenia urzqdzone w spos6b przewidywalny/uporz4dkowany,
w ka2dym pomieszczeniu w budynku/lokalu zapewniona przesizei
manewrowa oraz od wiednia liczba rnie sc dla os6b korz s ch

r0.
pomieszczenia pozwalaj4ce na regulowanie nat9zenia Swiatla w zale2noSci

od trzeb zacienienie- doSwietlenie

lazienki oraz toalety urz4dzone w przewidywalny spos6b. zapewnial4ce
rri uchwytatni ulatwiaiqcymiprzestarzei manewrow4, z zamontowany

14

OSwiadczenie

)

6.

drusiei strony

lt.



klozetowna muszliadanie si

recznbe stem ewakuac12.

nie
doty-
czy

nletak

oscl cyfrowej
file

biln
iowych

hiadasreofe n qcycJpodotyczyrze pndostQobszaw hctamedroprn€tow€t€ tlm(lns stronYtworzydnlub cych4ujpla ronm sttaelemenhdZAZAbc umo iacyce rzqh aS ), plikacjoSciowycpoleczn
ablu cjplikaosc )Schmedia polecznhtern profilam(ln etowyc nle leZ:Ili p€wnmozu qcymwralrodowiskusza ieszczonm ychbmo ilnych

e treScid lub promocji zadania
jej funkcjonalnoSci,

internetowa wYkorzYstYwana do realizacji
ell enZApeca poprzezn yfrowo

SCalozroztllrlosln C olazIzeStb noscIll ako

sftona
dostQp

nie
doty-nletak

W obszarze dostgpnosci informacyjno-komunikacyjnej :

r62nych formza pomoc4ZleceniobiorcqmozliwoSi kontaktu ze

telelbn. sms, e-rrail. itkomunikowania si
formacjqCEJ

tzac)eJ

eJ

roJ

ate t1lat1Cllta7.otaarc5ZC poko taJnar SZtl ZYSSt o sobyk
bu Can azad znegorealum pSCCSzczalezanlCa ubzadat znegop

raoTCa izalhSC oeczno wycSachedlll polernetownttron eSan
roS k.rsa IZYuna ( tyan nego pekloe zasadamZe odni pZ no zgorzqdsp

zctl C onka,dk tras la.ot')ied nod

2

3
t'e
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W przypadku zazrtuc:zenia odpowiedzi "nie" w kt6rymkolwiek z wierszy ' nalezy podad

informacjg na temat barier w poszczeg6lnych obszarach dostgpnodci i przeszk6d w ich

usunigciu oraz

altematywnego:

szczeg6lowo okreSlii Scie2k9 postqpowanra w przypadku dostqPu

piecz4tka i PodPis
(ew. czytelny PodPis i funkcja)

pieczqtka iPodPis
(ew. czltelny PodPis i funkcja)
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potrzebatni

Osoby skladaiqce oSwiadczenie:



Zal1cznik nr 2 do warunk6w konkursu

Bialystok, dnia ... .

(piecz4tka oferenta)

OSwiadczenie

W zwiqzku z ubieganiem sig o finansowanie z budZetu Miasta Biategostoku realizacji

zadania publicznego pn.

ni2ej podpisane osoby, posiadaj4ce prawo do skladania oSwiadczeri woli w imieniu oferenta"

oSwiadczaj4, i2 oferent nie ubiegal sig i nie ubiega sig, poza ww. konkursem, o wsparcie

rcalizacji przedmiotowego zadania ze 6rodk6w Miasta Bialegostoku.

pieczqtka i podpis
(ew. cz),telny podpis i funkcja)

pieczqtka i podpis
(ew. czytelny podpis i funkcja)
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Osoby skladajace oiwiadczenie:


