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Zarzadzenie Nr ....1*i.. /17
Prezydenta.]VI- iasta Bialegostoku
z dnia .'L1.. czerwca 2017 r.

w

sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
r.

z zakresu dzialar[ na rzecz os6b niepelnosprawnych w 2017

Na podstawie art.32 ust. 1, i a:rr.92 ust. 1 pkt 2 i u.st.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz4dzie powiatowym (Dz. lJ. z 2016 r. poz. 8141), art. 11 i 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZ1.tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22016 r.,
po2.18172) oraz na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz.lJ. z 2016 r. poz. 20463) oraz $ 3
ust.2 Zarz4dzenia Nr 1065/16 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie okreSlenia zasad i trybu postgpowania dotycz4cych zlecania zadari publicznych
organizacjom pozarzqdowym oraz innym podmiotom prowadz4cym dzialalnoS6 poz)'tku
publicznego, zarz4dzant co nastgpuj e:

$1.
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacj g zadania publicznego z zakresu dzialai na rzecz
os6b niepelnosprarmych w 2017 r.:

Zapewnienie wsparcia osobom chorujqcym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkari
treningowych w okresie od 01.08.2017 r. do 31.12.2018 r.

$2.

TreSi ogloszenia zawieraj4cego warunki konkursu stanowi zal4cznik do niniejszego
zarz4dzenia.

s3.
Wykonanie zaru4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta nadzorujQcemu realizacjq zadati,
w zakresie spraw spolecznych.

s4.
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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zAs

MIASTA
d

oli n ski

PCA PREZYDENTA

I Zmiany tekstu jednolirego rvymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

i

1948, z 2017 r. poz. 130

i935.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948,22011 r. poz. 60
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2017 r. poz.77'l i935.
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Zarzqdzenie tlr ....11.1... tlz
Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia .iL.. czerwca 2017 r.

Prerydent Miasta Bialegostoku
11,12, 13, l4 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.22016 r. poz. 1817 z p62n. zm.) zwatel dalej ,,ustaw4"
oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjE zadania publicznego z zakresu dzialah na rzecz
os6b niepelnosprawnych.
na podstawie art.

I.

Rodzaj zadania:

Zapewnienie wsparcia osobom chorujqcym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkaf
treningowych w okresie od 01.08.2017 r. do 31.12.2018 r.
Adresaci dzialania:
Osoby niepelnosprawne z t1'tulu problem6w zdrowia psychicznego, posiadaj4ce orzeczenie
o niepelnosprawnoSci w stopniu umiarkowanym lub znacznym wg kodu niepelnosprawnoSci
02-P, P lub $ 26 pkt 1 lit. d, zameldowane na terenie Miasta Bialystok, b4d2 deklaruj4ce
w rocznym zeznanit Miasto Bialystok jako miejsce piatnodci podatku dochodowego od os6b
frzycznych.
Cel:

mieszkaniach treningowych jest form4 wsparcia zapewniaj4c4 warunki
samodzielnego funkcjonowania w Srodowisku i integracj i ze spolecznoSciq lokaln4,

Pobyt

w

przygotowuj4c4 osoby tam przebywaj4ce pod opiek4 specjalist6w do samodzielnego 2ycia lub
uzyskania/utrwalenia niezaleZnoSci umoZliwiaj4cej funkcjonowanie poza domem rodzinnym
oraz miejscem na tzw. poblt kr6tkoterminowy dotyczqcy nieprzewidzianych sytuacji
2yciowych.
Cele szczegrilowg!

1) umocnienie os6b chorujqcych psychicznie w pelnieniu
szeroko poj gtej samodzielnoSci;

2) zapewnienie wsparcia terapeutycznego

16l spoiecznych

i w uzyskaniu

w celu utrwalenia szeroko pojgtej

niezale2noSci;

3)

przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu.

Forma dzialari i isto tn e informacie:

1) prowadzenie 2 mieszkan treningowych dla min. 7 doroslych os6b

choruj4cych
(eden
62,5
m2, drugi
lokal
przez
Bialystok
Miasto
psychicznie w lokalach zapewnionych
74,2 m2);
2) w ofercie nie nalezy uwzglgdniai koszty medi6w oraz koszt6w czynszu za lokale;
3) Oferent powinien przedstawii w ofercie projekt ,,Regulaminu pobyu" w mieszkaniach
treningowych, zawieraj4cy okreSlenie:

-!.

a) rodzaj6w i form Swiadczonej pomocy,
b) grupy os6b uprawnionych do korzystania z pobytu,
c) zasad przyjmowania i relegowania z mieszkair,
d) zasad odplatnoSci, je2eli bgdzie ona stosowana,
e) uprawnieri i obowi4zk6w mieszkaric6w,
0 konsekwencji lamania zasad regulaminu;

4) okresowy pobyt w mieszkaniach powinien mie6 charakter treningowy i zapewniai
osobom w nich przebywaj4cych wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej
i zespolowej oraz warunki do readaptacj i i rehabilitacji spolecznej os6b choruj4cych
psychicznie, w tym pracQ z rodzin1 i otoczeniem osoby przebyvaj4cej w mieszkaniu,
w celu zapewnienia wsparcia po powrocie do Srodowiska;
5) poblt jednej osoby w mieszkaniu nie moze byd dluzszy ni2

'l

rok;

6) nab6r powinien byd skierowany do os6b ucz4cych sig, pracujqcych lub korzystaj4cych
z rolnych Srodowiskowych form wsparcia i/lub uczestnicz4cych w r62nych formach
szeroko pojgtej rehabilitacji;

7) zxady naboru os6b do pobyu w mieszkaniach treningowych powinny zapewnia6
jawnoS6 i przejrzysto5i kryteri6w kwalifikacyjnych i powinny zostai opisane w ofercie;
8) wymagane jest prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania,
a
mi w mieszkaniu osobami
lan6w ra z rze

rr tvm

indll

idualnlch

9) Oferent powinien zapewnii koricow4 ewaluacjg uczestnictwa beneficjenta w projekcie
okreSlajqc4 stopieri realizacji zakladanych cel6w i osi4gnigcie rezultat6w;
10) wymagane jest prowadzenie karty czasu pracy (wg. wzoru stanowiqcego zal4cznik nr
I do ogloszenia konkursowego) przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania, kt6rych
wynagrodzenie oplacane bgdzie ze Srodk6w pochodz4cych z udzielonej dotacji; l4czna
iloS6 godzin pracy w ramach um6w o pracg i um6w cywilnoprawnych finansowanych ze
Srodk6w publicznych nie moie przekraczat,2T6 godzin miesigcznie;

11) koszty obslugi zadania publicznego, w
przekroczyt 20 % calkowitej wartoSci projektu;

tym koszty administracyjne nie

mog4

12) informacja o finansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Bialystok winna
znale2(, siq na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zoslanie dotacja.

Rezultatv:
Poby w mieszkaniu ka2dego z beneficjent6w powinien byi poddany ewaluacji koricowej,
wyniki powinny byd ujgte w raporcie przekazywanym do Zamawiaj4cego niezwlocznie po
zakoriczeniu okresu pobytu danego uczestnika. W raporcie naleZy okre5li6 stopiefr osi4gnigcia
rezultat6w w nastgpuj4cych obszarach:
1) wzrost lub utrzymanie aktywnoSci w 2yciu codziennym os6b choruj4cych psychicznie;
2) poprawa samodzielnoSci w codziennym Zyciu;
3) poprawa lub utrzymanie funkcjonowania os6b choruj4cych psychicznie w rodzinie
i/ lub Srodowisku;
4) pobudzenie i rozw6j zainteresowafi wSr6d os6b choruj4cych psychicznie;
5) poprawa jakodci zycia poprzez usprawnienie psychoruchowe os6b chorujqcych
psychicznie;
wzrost aktywno5ci spolecznej os6b choruj4cych psychicznie;
7) wzrost lub utrzymanie aktywnoSci zawodowej os6b chorujqcych psychicznie;
8) integracja os6b choruj4cych psychicznie ze Srodowiskiem lokalnym.

6)

-Ut

Termin realizacii zadania: od dnia 01.08.2017 do dnia 31.12.2018 r.
Zlecenie rcalizacji zadania nast4pi w formie powierzenia realizacji zadania.
Wysoko3d Srodk6w:

Planowana wysokoSi irodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjE zadania wynosi
l4cznie 300 000 zl, w tym:
- w 2017 r. wynosi 90 000 zl,
- w 2018 r. wynosi 210 000 zl.
Wysoko5d Srodk6w w 2018 r. rzaleZniona bgdzie od wysokodci Srodk6w zatwierdzonych
w budZecie miasta na dany rok i bgdzie ustalona w drodze aneksu do umowy. Kwota ta moze
ulec zmianie gdy nastqpi zmiana projektu budZetu miasta w czg5ci przeznaczonej na
realizacjE zadah z przyczyn niemo2liwych do przewidzenia w dniu oglaszania konkursu lub
w przypadku stwierdzenia, 2e zadanie mo2na zrealizowai mniejszym kosztem lub zloZone
oferty nie uzyskaj4 akceptacji Komisji.

II. Warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno by6 realizowane z najwyaszq starannoSci4, zgodnie z zawart4 umow4 oraz
z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

2. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umow4 Srodki finansowe podlegaj4
niezwlocznemu zwrotowi na rzecz Prezydenta Miasta Bialegostoku
8531 1 - rehabilitacja zawodowa i spoleczna os6b niepelnosprawnych.

-

dzial 853, rozdz.

3. Zadanie musi byi realizowane wyi4cznie na terenie Miasta Bialystok.

III. Warunki przyznawania dotacji:

i

z

odpowiednim zastosowaniem
1. Zlecenie zadania jego finansowanie odbywa sig
poZytku publicznego
dzialalnoSci
przepis6w ar1. 15 ustawy z dfia 24 kwietnia 2003 r. o
i o wolontariacie (Dz.IJ. 22016 r. poz. 1817 z p62n.zm.), z uwzglgdnieniem art. 221 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz-U. z 2016 r. poz' 1870
z p62n.zm) oraz innych wla6ciwych przepis6w.

byi nizsza, niZ wnioskowana w ofercie. w takim
zakresu rzeczowego lub wycofad ofertg.
zmniejszenie
negocjowa6
priypadku oferent moze

2. Wysokodi przyznanej dotacji moZe

3. Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wii podmiotowi wylonionemu w konkursie
i podpisania umowy w przypadku, gdY:
1j okaze sig przyznania dotacji, iz rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacz4co
odbiega od opisanego w ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacj i w mniejszej kwocie niZ wnioskowana nie
przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,
iaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania lub ewentualnie zaktualizowanego
opisu poszczeg6lnych dzialari, w czasie umoZliwiaj4cym przygotowanie i podpisanie

umowy lub nie podpisze pzygotowanej umowy

w

czasie umoZliwiaj4cym jej

wydatkowanie w terminie okreSlonym w umowie;
3) zlstan4 ujawnione nieznane wczesniej okolicznoSci, podwa2aj4ce wiarygodno66
merytorycznq lub finansow4 oferenta.

-Y

4. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zanyjest

do:
1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania lub ewentualnie zaktualizowanego
opisu poszczeg6lnych dzialari w przypadku przyznania dotacji w wysokoSci innej niz
wnioskowana;
2) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjg umowy,
3) w przypadku otrzymania dotacji do sprawozdania koficowego nale?y zalqczy6
dodatkowe materialy mog4ce dokumentowai dzialania faktyczne podjgte przy realizacji
zadania (np. listy uczestnik6w projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty,
wyniki prowadzonych ewaluacji).
4) zloienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie okreSlonym
w umowie w wersj i papierowej w Departamencie Spraw Spolecznych oraz na
platformie Witkac.pl z jednakowq sumq kontroln4 Wz6r sprawozdania zostal okreSlony
w rczporz4dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia
2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji
zadaf publicznych oraz wzor6w sprawozdai z wykonania tych zadai (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1300).

5. Oryginaly faktur, rachunkiw oraz innych dokument6w finansowych lub ksiggowych,
potwierdzaj4cych prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierai opis
o nastgpuj4cej treSci: ,,Kwota w wysokoSci ... zostala pokryta z dotacji udzielonej pnez
Miasto Bialystok na podstawie umowy z dnia..., nr ..., pozycja z kosztorysu:
Informacja powinna byi podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania
beneficjenta.

6. W przypadku otrzynania

dotacj i do sprawozdania koricowego nalezy zal4czyt. dodatkowe
materialy mog4ce dokumentowai dzialania faktyczne podjgte przy realizacji zadania (np.
listy uczestnik6w projektu, publikacje wydane w ramach projektu, rapo(y, wyniki
prowadzonych ewaluacj i).

7. Dotacja na realizacjg zadaria objgtego niniejszym ogloszeniem nie moze

byi wykorzystane

na:
1) przedsigwzigcia, kt6re s4 dofinansowywane z budzetu miasta,

2) zobowi4zania powstale przed dat4 obowi4zywania umowy o udzielenie dotacji,
3) wynagrodzenia oraz inne wydatki zwiqzan e z realizacjq zadania powinny byd wykazane
w kosztorysie proporcjonalnie do terminu realizacji zadania wskazanego w umowie,
4) oplaty leasingowe oraz zobowiry.ania z tytulu otrzymanych kredlt6w,
5) nabycie lub dzier2awg grunt6w,
6) pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacji staraj4cej sig o przyznanie dotacji
(w tym tak2e wydatk6w na wynagrodzenie pracownik6w biura organizacji) chyba,2e
stanowi4 one niezbgdny element zleconego zadania publicznego, potwierdzony przez
organ administracji publicznej wspierajqcy realizacjg zadania (przy zastosowaniu
zasady proporcjonalnoSci koszt6w),
7) prace budowlane,
8) zadania inwestycyjne,
9) dzialalnoSi gospodarcz4 i polityczn4,
l0) kary i odsetki.

IV. Termin i warunki skladania ofert:
1.

W konkursie mog4 bra6 udzial nastgpuj4ce podmioty:

organizacje pozarzqdowe nie bgd4ce jednostkami sektora finans6w publicznych,
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych; niedzialajqce w celu osi4gnigcia zysku
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej, kt6rym
odrgbna ustawa przyznaje zdolno5i prawn4, w tym fundacje i stowarzyszenia,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie przepis6w Paristwa do
Koiciola katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paristwa do innych
koSciol6w i zwi4zk6w wyznaniowych or.z o gwarancjach wolnoSci sumienia
i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnoSci pozytku
1)

3)
4)
5)

6)

publicznego,
stowarzyszenia jednostek samorzqdu terltorialnego,
sp6ldzielnie socjalne,
sp6lki akcyjne i sp6lki z ograniczon4 odpowiedzialno ici4 oraz kluby sportowe bqdqce
sp6lkami dzialaj4cymi na podstawie przepis6w usta\ry z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. IJ. z 2016 r. poz. 176 z p52n. zm.) kt6re nie dzialaj4 w celu osiqgnigcia
zysku oraz przeznaczaj1 calo6i dochodu na realizacjg cel6w statutowych oraz nie
przeznaczaj4 zysku do podzialu miEdzy swoich czlonk6w, udzialowc6w, akcjonariuszy
i pracownik6w.
podmioty wymienione w pkt od 1 do 5 prowadzqce statutowq dzialalnoSi na rzecz osSb
niepelnosprawnych na terenie Miasta Bialystok.

2. Oferty dotyczqce realizacji zadania publicme go naleZy skladai do Prezydenta Miasta
Bialegostoku za poSrednictwem Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, w nieprzekaczalnym terminie do dnia 17 lipca 2017 r. (dotyczy terminu
zlolenia oferty w wersji papierowej i elektronicznej).
3. Ofefiy naleZy z\oZy6:
1) w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dokladnie okedlonym w nagl6wku olerty
rodzajem zadania w Sekretariacie Departamentu Spraw Spolecznych Urzqdu
Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Bema 60/1 15-950 Bialystok do dnia
17 lipca 2017 r. (decyduje data wplywu do Sekretariatu) lub przeslai na w/w adres
(decyduje data wplywu do Seketariatu),
oraz

2) w wersji elektronicznej poprzez platformq Witkac.pl do dnia lT lipca 2017 r.,
3) za ofertg zloaon4 uwraa sig ofertE zlo2on4 za poSrednictwem platformy witkac.pl oraz
dostarczon4 w wersji papierowej w terminie wskazanym w ogloszeniu konkursowym
z jednakow4 sum4 kontroln4.
4. Dwie lub wigcej organizacli pozarz4dowych lub podmiot6w wymienionych w pkt IV ust.
dzialajqce wsp6lnie mog4 zloZyA ofe(g wsp61n4. Oferta wsp6lna wskazuje:

1

jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bgd4 wykonywa6 poszczeg6lne
organizacje pozarz4dowe lub podmioty wymienione w pkt IV ust. 1;
2) spos6b reprezentacji w/w podmiot6w wobec organu administracji publicznej'
1)

5.

Umowg zawafiq miqdzy organizacjami pozarzqdowymi lub podmiotami w/w
wymienionymi, okredlaj4c4 zakres ich Swiadczeri sktadajqcych sig na realizacjg zadania
publicznego, zalEcza siE do umowy o powierzenie tealizaili zadania publicmego'

6. Organizacje pozarz4dowe lub podmioty wymienione w pkt IV ust. 1 skladajqce ofertg
wsp6lnE ponoszq odpowiedzialnoS6 solidam4 za zobowi4zani4 o kt6rych mowa w art. 16
ust. i ustawy o dzialalnoSci poZ1.tku publicznego i wolontariacie.

7. Oferty nale|y skladai zgodnie ze wzorem okreSlonym w rozporz4dzeniu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych
wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych onz wzor6w sprawozdafl
z wykonania tych zadah (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) znaj duj 4cych sig na stronie
intemetowej Urzgdu Miejskiego: www.bialystok.pl. Druki moZna r6wnie2 pobrai
w Urzqdzie Miejskim w Bialymstoku, w Seketariacie Departamentu Spraw Spolecznych
przy ul. Bema 60/1. Ofertg naleZy sklada6 w zamknigtej kopercie szczeg6lowo opisanej
kt6rego zadania doty czy.
8. Wymagana dokumentacj a:

1)

prawidlowo wypelniony formularz oferty podpisany przez osoby upowaZnione do
skladania o6wiadczen woli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego lub
zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny podmiotu i umocowanie
os6b go reprezentuj4cych.

Pouczenie

I Ofertg oraz zalqczniki nale2y skladat w jednym egzemplarzu.
2. Wszystkie pola oferty muszq zostat czytelnie wypelnione. Il pola, ktdre nie odnoszq
3.
4.
5.
6.
2)

sig do oferenta, nale1y wpisat ,,nie dotyczy".

I{ dokumencie nie wolno dokonyvat skreilefi i poprawef poza wyrainie wskazanymi
rubrykami.
W przypadku opcji ,,niepotrzebne skreilit", nale|y dokonat wlaiciwego wyboru.
We wskazanych miejscach nale2y umieicit pieczgt podmiotu.
l/' pr4ypadku koszttiw osobowych kosztorys winien zawierai szczegfilowy opis
dolycTqcy iloici godTin, stawki godzinowej oraz formg zatrudnienia. Powy2sze dane
winne znaleti sig w kalkulacji pry,ewidywanych kosztrjw zadania publicznego.
aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci4g z ewidencji lub inne

dokumenty potwierdzaj4ce status prawny podmiotu i umocowanie os6b
reprezentuj4cych (odpis musi byi zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym);
3) statut;

go

4) inne dokumenty np. rekomendacja dla organizacji, umowa partnerska lub oSwiadczenie
partnera itp.

9. Oferty

sporz4dzone wadliwie, zloZone na innych drukach, niekompletne co do
wymaganego zestawu dokument6w i informacji lub zloZone po terminie zostanq
odrzucone z przyczyt formalnych.

1

1. Nie przewiduj

e sig moZliwoSci uzupelnienia zloZonych ofert.

12. W przypadku zal4cznik6w skladanych
powinna byi

etdzona za

w formie kserokopii
o

1em

OS

kaZda strona zal4cznika

dot ou

V. Koszfy, ktrire mog4 byd poniesione z dotacii:
1. oferent jest zobowiqzany realizowa(. zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie
i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Bialegostoku kosztorysem.
2. Zakwaliftkowane uznane bgd4 koszty:

lh

1) bezpoSrednio zwi4zane

z

realizowanym projektem,

a takle s4 niezbgdne dla jego

realizacji,
2) zgodne z opisem dzialan zawartym w ofercie i kosztorysie, uwzglgdniaj4c pozycje
w ramach kt6rych s4 rozliczane,
3) racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
4) odzwierciedlajqce koszty rzeczywiste, a takle skalkulowane proporcjonalnie dla
przedsigwzigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym mo2e byi
jedynie c2956 wynagrodzenia ksiggowego, jezeli wykonuje on w ramach godzin pracy
r6wnie2 inne zadania, nie zwiqzane z obslug4 projektu),
5) zostan4 poniesione w okresie realizacli zadania,
6) poparte wladciwymi dowodami ksiggowymi oraz prawidlowo odzwierciedlone
w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowiTany do prowadzenia wyodrgbnionej
dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych na realizacjg
zadania zgodnie z ustawq o rachunkowoSci, w spos6b umo2liwiaj4cy identyfikacjg
poszczeg6lnych operacji ksiggowych). Oryginaly faktur, rachunk6w oraz innych
dokument6w finansowych lub ksiEgowych, potwierdzaj4cych prawidlowe
wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawiera( opis o nastgpuj 4cej tre6ci: ,,Kwota
w wysokoSci ... zostala pokrl'ta z dotacji udzielonel przez Miasto Bialystok na
". Informacja
podstawie umowy z dnia ..., nr ..., pozycja z kosztorysu:
powinna byi podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta.
3. Zleceniobiorca zobowi4zany jest do dostarczenia na ka2de wezwanie Departamentu Spraw

Spoiecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oryginal6w dokument6w (faktur,
rachunk6w), celem kontroli prowadzenia wlaSciwej dokumentacji zwi4zanel z realizacjq
zadania. Kontrola, o kt6rej mowa wyZej, nie ogranicza prawa do kontroli caloSci
realizowanego zadania pod wzglgdem finansowym i merytorycznym.

4. Koszty osobowe i bezosobowe mog4

1)

2)

byi

ponoszone w nastqpuj4cym zakresie:

wynagrodzenia za realizacjg zadah wraz z przewidzianymi prawem nalzutami platne
zgodne z cenami obowi4zujqcymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty naleZy
w szczeg6lnoSci okreslii wynagrodzenie dla ka2dego stanowiska pracy
(wynagrodzenie miesigczne lub stawki za godzing pracy),
koszty bezosobowe - wynagrodzenia os6b zaangazowttych bezpoSrednio przy
realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo (ze wskazaniem
stawki za godzing pracy).

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

1.

Prezydent Miasta Bialegostoku powoluje Komisjg Konkursow4

do

zaopiniowania

zloZonych ofert.

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okresla Zarz4dzenie Prezydenta Miasta
Bialegostoku.
3. Po zapoznaniu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznanit dotacj.i.i jej
wysoko6ci podejmuje Prizydent Miasta Bialegostoku w lbrmie zarzqdzenia, w terminie do
30 dni od daty koricowego terminu skladania ofert.

4. Krzdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, tlToae Z4dae uzasadnienia
wyboru lub odrzucenia ofertY.
5. Odrzuceniu podlegajq ofertY:

1)

nieodpowiadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz nie
zloAone poprzez platformE Witkac.pl.
2) zloZone po terminie,
3) kt6rych termin realizacji zadania jest inny niz wskazany w ogloszeniu,
4) dotycz4ce zadania, kt6re nie jest objgte celami statutowymi organizacji skladajqcej
ofertg,
5) zloZone przez podmiot nieuprawniony.
6) podpisane przez osoby nieupowaZnione,
7) przy braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczl.telny,
8) niekompletne i nieprawidlowo wypelnione lub dostarczone wnie zamkniqtej kopercie,
9) nie dotycz4ce pod wzglgdem merltorycznym zadania wskazanego w ogloszeniu,
10) do kt6rych nie dol4czono wymaganych dokument6w wskazanych w ogloszeniu,
1 I ) zawieraj4ce dokumenty nieoryginalne nie potwierdzone za zgodnoS6 z oryginalem lub
potwierdzone odmiennie, ni2 to wynika z zasad okre5lonych powyzej.
6. Wyb6r ofert stanowi4cych formg realizacji zadania, o kt6rym mowa w rozdziale I nastgpuje
w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:

Lp

P

zloZone

w formie

rzyjgte kryteria oceny
oferty

Punkty kontrolne oceny

Realizacja zadania
publicznego przez ofer enta
1

2.

Kalkulacja koszt6w
realizacji zadania, w tym w
odniesieniu do zakresu
tzeczowego zadania
a

3

4

Zadeklarowana przez
podmiot jako56 wykonania
zadania i kwalifikacje os6b,
przy udziale kt6rych
podmiot ma realizowa6
zadanie

o
.

Zasi gg pomocy oferowanej

Ocena skali realizowanego projektu
tj. liczba os6b objgtych projektem.

przez podmiot

c
5

-R

WiarygodnoSi i rzetelnoS6
podmiotu

Czy podmiot posiada odpowiednie
zasoby materialne potrzebne do
realizacji zadania?
Czy opis planowanych dziaian
gwarantuje osi4gnigcie celu zadania?
Czy przedstawiona kalkulacja
koszt6w jest sp6jna z opisem
dzialah?
Czy wysokodi wnioskowanej dotacj i
jest adekwatna do planowanych
dzialai (czy budZet jest
zawyZonylzanilony)?
Czy planowane wydatki sq zasadne
w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania?
Czy opis proponowanych przez
podmiot dzialari gwarantuje
wlaSciwq realizacjE zadania?
Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej
przy realizacji zadania sq
wystarczaj4ce do realizacji
programu?

.

Czy realizacja zadari w okesie
poprzednich 3 lat byla wykonywana
terminowo i rzetelnie?
Czy Srodki z dotacji z lat ubieglych
zo staly r ozlic zone prawidlowo ?

Skala
ocen

0-20

pkt

0-20
pkr

0-20

pkt

0- 15

pkt

0- 15

pkt

Liczba
przyznanych
punkt6w

StarannoSi w
przygotowaniu oferty

6

Czy poszczeg6lne czESci oferty s4 ze
a

sob4 sp6jne?
Czy oferta sporz4dzona jest jasno

0-10

pkt

i przejrzyicie?
Razem

max
100

7. Komisja Konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskaj4 co najmniej
70 punkt6w.
8. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w, nysoko56 przyznanel
dotacji i jej cel zostanie zamieszczory w Biuletynie Informacj i Publicznej, na stronie
w siedzibie Urzgdu
intemetowej UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku www.bial stok.
Miejskiego, w miejscu przezrficzonym na zarnieszczanie ogloszen, a takZe na platformie
Witkac.pl.

9. Od rozstrzygnigcia w sprawie wyboru ofert

i

udzielenia dotacji nie stosuje sig trybu

odwolawczego.

VII. Informacja

o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealaowanych przez

organ administracji publicznej w dwrich ostatnich latach oraz zwi4zanymi z nimi
kosztami:

W bud2ecie Miasta Bialegostoku na 2015 r. suma Srodk6w przeznaczonych na realizacig
powyzszego zadania wyniosla 241.000,00 zl

W budZecie Miasta Bialegostoku na 2016 r. suma Srodk6w przeznaczonych na realizacjq
powyzszego zadania wyniosla 252.000,00 zl
Ogloszenie konkursu zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej' na
w siedzibie
stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bia stok.
ogloszefi,
a tak2e na
Urzgdu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie
platformie Witkac.pl.
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Zalqcznik nr

I

do ogloszenia

Karta czasu pracy

Projekt "

" finansowany
z

budietu Miasta Bialystok

1. Za okres

2. lmie i Nazwisko..........
3. Stanowisko .................

Doto

Godzind

Godzino

Lqczno liczbd

rozpoczQcid

zdkoicrenid

godzin prucy

Opis wykgnonych

zoddi

Podpis

F

I

=

ffi
Laczny czas pracy

/podpis wykonawcy/
zatwierdzam wykonanie wyiej wymienionych zadai
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Zal4cznik do Karty czasu pracy

OSwiadczenie

Janiiej podpisany/a o6wiadczam, 2elqczna i1o6i godzin pracy w ramach
um6w o pracA i um6w cywilnoprawnych finansowanych ze Srodk6w
publicznych nie przekracza

27

6 godzin miesigcznie.
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