
aARZ4DZENIB Nn . /9.t...2r
PREZYDENTA MIASTA BIAT-EGOSTOKU

, ania ..!5.!,1thL,Ofi..2023 r.
I

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego

z zakresu dzialar[ na rzecz os6b niepelnosprawnych w 2023 r'

Na podstawie art. 32 ust. I i art.92 ust. l pkt 2 i ust. 2 ustawy z drua 5 czerwca

1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz.tJ. 22022 r. poz. 1526), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dziaialnodci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

z 2022 r. poz. 1327 z pbin. zm.t) oraz na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecmej oraz zatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 100 z p6in. zm.2) oraz $ 3 usl.2 Zatz4dzenia Nr
144119 Prezydenta Miasta Biaiegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie okre6lenia zasad i
trybu postgpowania dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczania zadan publicznych, zarz4dzam

co nastgpuje:

$1.
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacj I zadania publicznego z zakresu dziaLai na rzecz

os6b niepelnosprawnych w 2023 r.:

,,Asystent Osobisty Osoby Niepelnospraw'nej" - edycja 2023

Tre56 ogloszenia zawieraj4cego
zarz4dzenia.

$2.
warunki konkursu stanowi zal4cznik do niniej szego

$3.
wykonanie zuz4dzenia powierzam zastgpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cemu Departament

Spraw Spolecznych oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzqdu Miejskiego

w Bialymstoku.

$4.
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustauy zostaly og.Ioszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1265 i 1812.
, Zmiani tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly oglo szote w Dz.\).22023 r. poz. 173 i240.



zat4cznikdozff*l'fr1*,1;;;i3l;;;Jii

z dnia .a.5.futmpzozt r.

Prezydent Miasta Bialegostoku

na podstawie art. 11,12,13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poz}'tku

publicznego i o wolontariacie (Dz. lJ. 22022 r. poz. 1327 z p62n. zm.) oglasza otwarty konkurs

ifert na."-ulizu"ig zadania public znego z zakrest dzialafi ta tzecz os6b niepelnosprawnych.

I. Warunki realizacji zadania:

1. Rodzaj zadania:

,,Asystent Osobisty Osoby Niepelnosprawnej" - edycja 2023

Adresaci dzialania:
- dzieci do 16. roku Zycia z orueczeniem o niepelnosprawno6ci l4cznie ze wskazaniami:

koniecmosci stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwi4zku ze ztacznie

ograniczon4 mo2liwodci4 samodzielnej egzystencji oraz konieczno6ci stalego wsp6ludzialu na

co dzieri opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osoby niepelnosprawne posiadaj qce orzeczenie: o znacznym stopniu niepelnosprawnojci albo

o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnodci, bgd4ce mieszkancami miasta Bialystok.

- traktowane na r6wni z orzeczeniani zgodnie z art. 5 i arl. 62 ustary z dnia27 sietpnia 1997

r. o rehabilitacji zawodowej i spolecmej oraz zatntdnianru os6b niepelnosprawnych.

Forma dzialania i istotne informacje:

1 .Form4 realizacj i zadantabgdzie'.

- Swiadczenie usfugi asystencji osobistej mog4 byi realizowane ptzez 24 godziny na dobg, 7

dni w tygodniu, przy czym przez t4 sam4 osobq maksymalnie do 12 godzin na dobg. Ptzez

dobg naleiry rozumie6 24 kolejne godziny, poczynaj4c od godziny, w kt6rej asystent

rozpoczyra realizacj g uslugi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usfugi asystencji

osobistej nie wlicza sig czasu dojazdu do i od uczestnika.

-posiadanie kwalifikacji w nast?puj4cych kierunkach: asystent osoby niepelnosprawnej,

opiekun osoby starszej, opiekun medycmy, pedagog, psychoiog, terapeuta zajgciowy,
pielggniarka, fizj oterapeuta

- minimum 6-miesigczre, udokumentowane doSwiadczenie w udzielaniu bezpoSredniej

pomocy osobom niepelnosprawnym,

2. Uslugi asystencji osobistej polegaj4 w szczeg6lnodci na pomocy asystenta w:
wykonlnvaniu przez uczestnika czynnoSci dnia codziennego, wyjdciu, powrocie lub dojazdach
z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, zalatwianiu przez uczestnika spraw

Cel:
D4Zenie do poprawy funkcjonowania osoby niepelnosprawnej w jej Srodowisku, zwigkszenia

mo2liwodci zaspokajania jej potrzeb oraz wl4 czeria jej w 2ycie spoleczne'
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urzgdowych, korzystaniu przez uczestnika z d6br kultury, zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z
orzeczeniem o niepelnosprawnoSci do plac6wki oSwiatowej.

3. W przypadku, gdy ustugi asystencji osobistej bgd4 Swiadczone na rzecz dzieci
niepelnosprawnych do 16. roku zycia z orzeczeniem o niepelnosprawnoSci, wymagane jest
takZe: zadwiadczenie o niekaralno5ci;
informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawc6w Przestgpstw na Tle Seksualnym w
postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru oraz pisemna akceptacja osoby asystenta ze

strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepelnosprawnodci4.

4. Usluga asystencji osobistej na terenie szkoly moZe byi realizowana wylqcznie w
przypadku, gdy szkola nie zapewnia tej uslugi.

5. Przyznanie uslugi asystencji osobistej nastqpi na podstawie Karty zgloszenia do Programu

,,Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej" - edycja 2023, kt6rq wz6r stanowi zal4cmik rr
7 do Programu.

6. Wz6r karty zakresu czynnoici w ramach uslugi asystencji osobistej stanowi zalqcznik nr 8
do Programu.

7. Asystent realizuje uslugi wyl4cznie na rzecz osoby niepelnosprawnej, na podstawie jej
decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla os6b trzecich, w tym czlonk6w rodziny
osoby niepelnosprawnej.

8. Limit godzin uslug asystencji osobistej finansowanych ze 6rodk6w Funduszu
przypadaj4cych najedn4 osobg z niepelnosprawnoSciq wynosi nie wigcej niz:

I ) 840 godzin rocznie dla os6b niepelnosprawnych posiadaj4cych orzeczenie o
zrracznym stopniu niepelnosprawnoSci z niepelnosprawnoSci4 sprzg2onq;

2) 720 godzin rocznie dla os6b niepelnosprawnych posiadajqcych orzeczenie o

znaczrrym stopniu niepelnosprawnoSci;
3) 480 godzin rocmie dla os6b niepelnosprawnych posiadaj4cych orzeczenie o

umiarkowanym stopniu niepelnosprawnoSci z niepelnosprawnoSci4 sprzg2on4;

4) 360 godzin rocmie dla:
a) os6b niepelnosprawnych posiadaj4cych orzeczenie o umiarkowanym stopniu

niepelnosprawnoSci,
b) dzieci do 16. roku 2yci a z orzeczeniem o niepelnosprawnoSci lqcznie ze

wskazaniami: koniecznoSci stalej tub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej

osoby w zwipku ze znacznie ograniczon4 moZliwoSci4 samodzielnej

egzystencji oraz koniecznodci stalego wsp6ludzialu na co dzieri opiekuna

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

9. Do czasu rcalizacji uslug asystencj i osobistej wlicza sig czas oczekiwania./gotowosci na

Swiadczenie uslug nie dlu2szy rri? 90 minut Jezeli czas oczekiwania wynosi wigcej niz 90

minut, w6wczas uslugE dojazdu do wybranego miejsca i powrotu z niego rozlicza sigjako
dwie odrgbne uslugi powigkszone lqcznie o 90 minut trwania.

10. Rodzaje ustug i ich zakres godzinowy powinny by6 uzale2nione od osobistej sytuacji

osoby niepelnosprawnej, z uwzglgdnieniem stopnia i rodzaju niepelnosprawno6ci uczestnika

w ramach przyznanego limitu.



11. Decyzjg w zakresie wyboru formy zatrudnienia asystent6w podejmuje oferent.

12. Zadania wiiny by6 realizowan e z najwyasz4 starannosciq, zgodnie z zawartq umow4 oraz

z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakesie opisanym w ofercie'

13. Informacja o rcalizacji zadania publicznego oruz finansowaniu go ze Srodk6w z Funduszu

Solidarnosciowego winna male26 sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana

zostanie dotacja.

14. W ramach zadania nie mog4 by6 prowadzone ustugi opiekuricze oraz specjalistyczne usfugi

opiekuncze, o kt6rych mowa w ustawie z dnLa 12 marca 2004 r' o pomocy spolecmej'

WysokoSd Srodk6w przeznaczonych na realizacjg zadania : 602 820'00 zl, w tym na:

I ) 840 godzin rocznie dla os6b niepelnosprawnych posiadaj4cych orzeczenie o

znacznym stopniu niepelnosprawno6ci z niepelnosprawnoSciq sprzg2onq -. -
83 200,00 zl -maksymalna liczba godzin wsparcia - 2080 koszt obslugi zadania 20 -

maksymalnie I 664,00 zl

2) 720 godzin rocznie dla os6b niepelnosprawnych posiadajqcych orzeczenie o- 
,Irrooy^ stopniu niepelnosprawnosci- 250 400,00 zl- maksymalna liczba godzin

wsparcia -6260 -koszt obslugi z adania 2oh- maksymalnie 5 008,00 zl

3) 4S0 godzin rocmie dla os6b niepelnosprawnych posiadajqcych orzeczenie o

umiarkowanym stopniu niepelnosprawno5ci z niepelnosprawno5ci4 splzgion4 -

120 000,00 zl- maks)rynalna liczba godzin wsparcia -3000 -koszt obslugi zadania

27o - maksymalnie 2400'00 zl

Zlecenie realizacji zadaf nast4pi w formie powierzenia.

Przewidziano zatrudnienie 20 asystent6w:
-koszt ubezpiecz enta zwi4zary ze dwiadczeniem ustug asystenta - 3.000 zl rocmie
-kosa zakupu jednorazowych bilet6w komunikacji miejskiej oraz bilet6w wstgpu na

wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub spoleczne itp. dla asystent6w

towarzysz4cych uczestnikowi- 1 I 0.400 zl

4) 360 godzin rocznie dla:

a) os6b niepelnosprawnych posiadaj4cych orzeczenie o umiarkowanym stopniu

niepelnosprawnoSci,
b) dzieci do 16. roku iycia z orzeczeniem o niepelnosprawnoSci l4cznie ze

wskazaniami: koniecmoSci stalej lub dtugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby

w zwiqzku ze znacznie ograniczon4 mo2liwodci4 samodzielnej egzystencji oraz

koniecmo6ci stalego wsp6ludzialu na co dzieri opiekuna dziecka w procesie jego

leczenia, rehabilitacj i i edukacji.
24 000,00 zl -maksymalna liczba godzin wsparcia -{000 -koszt obslugi zadania

27o - maksymalnie 480'00 zl



Koszt obslugi zadarua rie mohe przektaczat 2% calkowitej warto5ci projektu.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.04.2023 r. do dnia 10.12.2023 r.

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po zlo2eniu ofert, dokonaniu oceny Komisji

Konkursowej oraz zatwierdzeriu przez Prezydenta Miasta Bialegostoku.

II. Warunki przyznawania dotacji:

l. Zlecenie zadan i ich finansowanie odbywa sig z odpowiednim zastosowaniem przepis6w

art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozl.tku publicznego

i o wolontariacie (Dz.lJ. z 2022 r., poz. 1327 z p62t. zm.), z uwzglgdnieniem art. 221 ust.

3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r', poz' 1634

z p62n. zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecmej z dnia 7 lutego 2008

r.-w sprawie rodzaj6w zadai z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej os6b

niepelnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarzqdowym (Dz. U. 2016

r., poz. 1945).

2. Wysokosi przyztanej dotacji moze byt rliZszz, ni2 wnioskowana w ofercie. W takim

priypadku ofeient moze negocjowad zmniejszenie zaklesu rzeczowego lub wycofai ofertg.

3. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowiTany jest do:

l) przedstawienia zal<tualizowanej katkulacji przewidywanych koszt6w realizacii zadafia,' 
iaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakladanych rezultat6w

w przypadku przyznania dotacji w wysokoSci mniejszej niz wnioskowana;

2) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej drodk6w otrzymanych na realizacjq umolvy; 
^

3j zioZenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za posrednictwem platformy

Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Spolecznych

z jednakowq sumE kontroln4 w terminie okreslonym w umowie. wz6r sprawozdania

zostal okeslony w rozporz4dzeniu Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw Poz)'tku

Publicznego z-dnia 24- pa2dziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych

wzor6w ,irr6* doty.r4rych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdan

z wykonania tych zzdafi (Dz. U. 22018 r., poz. 2057);

a) {kazania osi4gniqtych rezultat6w, nieosi4gnigcie zakladanych rezultat6w mo2e

skutkowa6 wystqpieniem z Z1dafiem zwrotu dotacji przez Zleceriodawca;

5) opisywania oryginatow faktur, rachunk6w oraz innych dokument6w finansowych- 
luu i,siggo"ych, potwierdzaiqcych prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie

z zal. 
' 
Nr' 2 do zanqdzenia Nr l44ll9 Prezydenta Miasta Bialegostoku

z dnia27 lutego 2019 r.

4. Prezydent Miasta Bialegostoku moze odm6wii podmiotowi wylonionemu w konkursie

przyznania dotacj i i podpisania umowy w przypadku, gdy:

i ) tUZ" sig, ii zaktualiro*uny ,4o.J ,ealiro**"go zadania znacz*co odbiega od

opisanego w zlo2onej pierwotnie ofercie;

2) oferent,- w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niZ wnioskowana nie

przedstawi 
--kt 

ruliro*-"j kalkulacji przewidywanych koszt6w tealizacji zadania,

Lktualizowanego planu i harmonogram t oraz zakladanych rezultat6w' w czasie

umo2liwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umo\\y;

3) zostanq uju*"ion" .ri"rnune wczeiniej okolicznoSci, podwaiaj4ce wiarygodnoS6

merytorycznq lub finansow4 oferenta.



5. Dotacja na realizacjE zadania objqtego niniejszym ogloszeniem nie mo2e byi wykorzystana
na:
1) zobowiqzania powstale przed dat4 obowiqzywania umowy o udzielenie dotacji;
2) oplaty leasingowe oraz zobori4zania z tvtulu otrzymanych kedy6w;
3) nabycie lub dzierzawg grunt6w;
4) zadania inwestycyjne, w tym m. in. prace budowlane;
5) dzialalnodd gospodarczq i politycznq;
6) kary i odsetki;
7) splatE zaleglych zobowtqzah finansowych;
8) koszty leczenia i rehabilitacji os6b;
9) amortyzacj 9;
10) rezerwy na pokrycie przyszlych splat lub zobowiqzan;
1 I ) wplaty na Pafstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych;
12) podatek vAT, kt6ry moze zostad odzyskany na podstawie przepis6w ustawy z dnia

1 I marca 2004 r. o podatku od towar6w i ustug (Dz. ll. 22022 r. poz. 931 z p6hn. zm.)
oraz akt6w wykonawczych do tej ustawy;

13) odsetki za op62niente w regulowaniu zobowi4zafi oraz odsetki za zwlokg z tyulu
nieterminowych wplat naleznosci bud2etowych i innych nale2nosci, do kt6rych stosuje
sig przepisy ustawy z drua 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. rJ . z 2022 r.
poz. 2651 z p6in. zm.);

ilI. Termin i warunki skladania ofert,

l. W konkursie mog4 bra6 udzial podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o dzialalno5ci pozytku publicznego i wolontariacie prowadzqce statutow4 dzialalnodi na
rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami.

2. Dwa lub wigcej */w podmiot6w mog4 zlo2y6 ofertg wsp6ln4. oferta wsp6lna wskazuje:
1) iakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bgd4 wykonywai poszczeg6lne

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

3. Umowg zawart4 pomigdzy dw podmiotami, okeslai4c4 zakes ich swiadczen skladai4cych
sig na realizacjg zadania publicznego, zal4cza sig do umowy o realizacjg zadania
publicznego.

4. Podmioty skladai4ce ofertg wsp6ln4 ponosz4 odpowiedzialnos6 solidarn4 za zobowiqzania,
o kt6rych mowa w art.16 ust.1 ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i wolontariacie.

5. oferty dotycz4ce realizacji zadania publicznego nalezy skladad zgodnie ze wzorem
okedlonym w ro zporz4dzeruu Przewodnicz4cego Komitetu Do spraw pozytku publicznego
z dnia 24 puldziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotyczqcych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadan
(Dz. u.22018 r. po2.2057)-do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersji elektronicznej za
posrednictwem platformy witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw
Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Bema 60/1, pok. m 10.

6. Termin skladania ofert w we-rsji elektron icznej oraz w wersji papierowej uptrva2l dnia o godzinie 15.30 od_daty ukazania sig ogloszenia o koni<ursie * eiul.tyni.
Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejikim
www.bialystok.pl,na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego * Biulym.toku ora,
na platformie Witkac.pl.

.b



7 . Za ofert7 zlolon4 twaZa sig ofertg zlo2on4 za poSrednictwem platformy Witkac.pl oraz
dostarczon4 w wersji papierowej z jednakowE sum4 kontrolnq.

8. Wymagana dokumentacj a:

1) prawidlowo wypelniony formularz oferty podpisany przez osoby upowainione
do skladania o6wiadczehwoli, zgodnie z wyciqgiem z Krajowego Rejestru S4dowego lub
zgodnie z innym dokumentem potwietdzajqcym status prawny podmiotu i umocowanie
os6b go reprezentuj4cych;

2) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzaj4cy status prawny podmiotu
i umocowanie os6b go reprezentuj4cych - dotyczy oferent6w. kt6rzy nie podleeaj4
wnl SOwl W Kra o R estrze Sadowvm:

3) statut w wersj i elektronicznej (w przypadku oferty wsp6lnej statut kaZdej organizacji);
4) opracowanie regulaminu;

9. W przypadku zalqcznik6w skladanych w formie kserokopii kaZda strona zalqcznika powinna
by6 potwierdzon a za zgodnoit z oryginalem przez osoby do tego upowaZnione.

10. Nie przewiduje sig mozliwodci uzupelnienia zloZonych ofert.

11. Zadanie realizowane w formie powierzenia, nie przewiduje sig wkladu wlasnego.

IV, Koszty, kt6re w szczeg6lnoSci mog4 by6 poniesione z dotacji:

l. Oferent jest zobowi4zany realizowai zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie

i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Bialegostoku kosztorysem.

2. Koszty zostanq uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
1) sq bezpoSrednio zwi4zane z realizowarlym zadaniem, a takze s4 niezbEdne dla jego

realizacji;
2) s4 uwzglEdnione w kosztorysie, w pozycji w ramach kt6rej s4 rozliczane;
3) s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4) odzwierciedlaj4 koszty rzeczywisle, a taliZe s4 skalkulowane proporcjonalnie dla

przedsigwzigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym moze by6
jedynie cz9S6 wynagrodzenia ksiggowego, jezeli wykonuje on w tamach godzin pracy

r6wnie2 inne zadania, rrie zwiapane z obslug4 projektu);
5) zostanq poniesione w okesie realizacji zadania;
6) s4 poparte wlaSciwymi dowodami ksiggowymi otaz s4 prawidlowo opisane

i odzwierciedlone w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowi4zarry do prowadzenia

wyodrgbnionej dokumentacj i finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych

na realizacjg zadarlia zgodnie z ustawq o rachunkowoSci, w spos6b umoZliwiajqcy
identyfikacj g poszczeg6lnych operacji ksiggowych).

3. Koszty osobowe i bezosobowe mog4 byi ponoszone w nastqpujqcym zakresie:

1) wynagrodzenia za rcalizacjE zadah wraz z przewidziarrymi prawem narzutami

platne zgodne z cenami obowi4zuj4cymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty

nalezy w szczeg6lnodci okeslii stawkg wynagrodzenia oraz formq zatrudnienia

dla kaZdego stanowiska pracy;
2) koszly bezosobowe - wynagrodzenie os6b zaanguhowatych bezpoSrednio przy

realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo.

v. Dokonywanie przesunigd w zakresie ponoszonych wydatk6w w czasie realizacji
projektu.



Je2eli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji ?adania
publicznego nie jest r6wny odpowiedniemu kosztowi okr. eSlonemu w umowie, to umaje sig go

Lu rgodry-r r^iw4 wtedy, gdy nie nast4pilo zwigkszenie tego wydatku o v/i'cej niz 15%'

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert'

L Prezydent Miasta Bialegostoku powoluje Komisjg Konkursow4 do zaopiniowania zlo2onych

ofert.

2. Sktad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okredla Zarz4dzenie Prezydenta Miasta

Bialegostoku.

3. po zapoznartiu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacji

i jej wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zNzqdzenia,

w terminie do 30 dni od daty koricowego terminu skladania ofert.

4. Decyzja o rozstrzygnigciu konkursu nie jest decyzj4 administracyjn4 w rozumieniu

prr.iiio* Kod.ksupostgpowania administracyjnego. od powyzszej decyzli nie stosuje sig

trybu odwolania.

S.Kuitdy,w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, moae 2qda6 uzasadnienia

wyboru lub odrzucenia ofertY.

6. Odrzuceniu podlegaj4 oferty nie spelniaj4ce nastqpuj4cych kryteri6w formalnych:

1) zloaone w formie nieodpowiadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz

nie zlozone poprzez platformg Witkac.pl;
2) zlohone po terminie;
3) dotycz4ce zadania, kt6re niejest objqte celami statutowymi oferenta;

4) niedotyczqce pod wzglgdem mer)torycznym zadania wskazanego w ogloszeniu;

5) zlo2one przez podmiot nieuprawniony;
6) podpisane przez osoby nieupowaZnione;
7) przy braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczytelny;

8) do kt6rych nie dol4czono wymaganych zal4cmik6w;
9) zawieraj4ce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodtoit z oryginalem

przez osoby do tego upowa'irrione;

7 . Wyb6r ofert stanowi4cych form g realizacii zadania, o kt6rym mowa w tozdziale I nastgpuj e

w oparciu o nastgpuj4ce kryteria merltoryczne:

Lp
Przyj gte kryteria oceny

oferty
Punkty kontrolne oceny

Skala
ocen

Liczba
przyznarych

punkt6w

I
Mo:zliwoSC realizacji zadania
publicmego przez oferenta

Czy podmiot dysponuje zasobem lokalo*ym
umo2liwiaj4cym realizacjq zadania? - jeSli

dotyczy
Czy opis planowanych dzialaf gwarantuje
osiqgnigcie celu zadania?

Czy zakladane cele sq sp6jne z rezultatami?

0-30 pkt

Kalkulacja koszt6w realizacj i
zadania, w tym w odniesieniu do

zakresu rzeczowego zadania

Czy przedstawiona kalkulacja koszt6w jest
sp6jna z opisem dzialan?
Czy wysokosC wnioskowanej dotacji jest
adekwatna do planowanych dzialaf?

$

2. 0-30 ph



Zadeklarowana przez podmiot
jakoSi wykonania zadania

i kwalifikacje os6b, przy udziale
kt6rych podmiot ma realizowaC

zadanie

o Czy doswiadczenie oferenta gwarantuje

wlaSciwq realizacjg zadania?
. Wiarygodnoid i rzetelnoSd podmiotu?
. Czy kwalifikacje kadry zatmdnionej przy

realizac.ii zadania s4 wystarczajEce do
realizacj i programu?

4
Zasigg pomocy oferowanej przez

podmiot
Ocena skali realizowanego projektr-r tj. liczba
os6b obigrych projektem

5
Starannosd w przygotowaniu

oferty
0-5 ph

Razem max. 100

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinarsowanie ofert, kt6re uzyskajq co najmniej

70 punlt6w.
9. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w, wysoko66 ptzyznanej

dotacji i jej cel zostanie zanrieszczony w Biuletynie Informacj i Publicznej, na sfonie
intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzqdu

Miejskiego, w miejscu przeznaczorlp ta zamieszczanie ogloszei, a takze na platformie

Witkac.pl.
VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych ztealizowalych przez

organ administracji publicznei w dw6ch ostatnich latach oraz zwiAzanymi z nimi
kosztami:

VIII. Ogloszenie konkursowe zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie

urzgdu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogloszeri, a tak,e
na platformie Witkac.pl.

PREZTDENT TA

dr hab.7 s,tolosti

W budZecie Miasta Biaiegostoku na 2021 r. suma Srodk6w przeznaczonych na realizacjg

zadania iosla - 650 000,00 zlsze

W budzecie Miasta Bialegostoku na 2022 r. suma Srodk6w ptzezlaczonych na realizacig

powyzsz zadania osla - 660 000,00 zl

Czy planowane wydatki s4 zasadne

w odniesieniu do zakresu rueczowego
zadania?

0-30 pkt

0-5 pkt

o Czy poszczegblne czgSci oferty s4 ze sobq

sp6jne?
. Czy ofena sporzqdzona jest jasno

i przejrzyScie?


