,1

t0d t,4L

Zarzedrenic Nr ''
"'l'"l'
Bialegostok^u^'r
Prezydenla Miatta "''':"
z dnia p.S lJn ?.114.r.r '.4 1+ "/
ogloszenia otwartego konkursu
z zakresu ochrony zdrowia

w sprawie

ofert na realizacj9 zadania publicznego

r' o s&morzqdzie gminnym (Dz'
Na podstawie art.30 ust' I ust&wy z dnia 8 marca 1990
dnia 24 kwietnia 2003 r' o
i, i Znrc r. poz. 446 ze zm.r)' art' 1l i 13 ustawy"U'zz 2016
poz' 1817-.ze zm'2) oraz
dzialalnoSci poiytku publicznego i o woLntariacie @z'
'
dnia 2l listopada 2016
z
[l ort. u Zu"rqdr"ni; Nr 1065 Prezydenta Miasta Bialegostoku
dotvczqcvch zlecania zadai
i.-;"';o-.;;i;-;k;;sl*iu ,u.ud i trvbu postgpowania
pozarz{dowym oraz inn1m podmiotom prowadzqcym
publicznych organizacjom
Lialah;36 poiytku p rrhlicztego' z^rz4dzam

co nastQpuie:

Q 1.

publicznego- z.zakesu ochrony
Oglaszam otwdfiy konkr.rrs oferl na realizacjg zadania

zdrowia i prolilaktvki
,,Realizacia dzialari i zakresu ochronv
tonferencji dotvczqcei racjoralnej antvbiotvkoterapii w dobie
szkolnych
luiu.tuja""i" i"Loopornoici oraz otganLacjq szkoleri dla koordlmator6w
program6w Profi laktycznych ".

,Glem:
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s2.
konkursu stanowi zal4cznik do ninieiszego
warunki
Tre{6 ogloszenia zawieraj4cego
z$zadzeni.a.

s3.

realizac.jE zadan
wykonanie zav4dzetia powiezam ZastQpcy Prezydenta nadzoruj 4cernu

w zakresi€ ochrony zdrowla.

$4.
Zarz4dzenie wdtodzt w Zycie z dniem podpisania
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Z^lqcznik do Zarzqdzenia Nr ./'.'iU 1ll.r.I.
Prezyden ta Miasta Bialegostoku
z ania fij,n fiar'g. ?r{ } ,
Prezydent Miasta Bialegostoku

ra

art. 11,12,13,14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o.dzialalrro{ci po2}4lcu publicznego i o wolontariacie (Dz. tJ. z 20L6 t. poz. l8l7 z poin.
z:t1r.), zwanej dalej ,,ustawq" oglasza otwaty konkurs ofert na rcalizaqQ zadanra publicznego
z zakresu ochrony zdrowia. Zlecenie realizacii zadania nastaoi w formie powierzenia.
podstawie

I.

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania i szczeg6lowe
waruDki realizacji
,,Realizacj a dzialai z zakresu
ochrony zdrowia i profilaktyki
poprzez przygotowanie
konferencji dotyczqcej
racjonalnej antybiotykoterapii w
dobie naristaj4cej lekoopornosci
oraz organizacjg szkoleri dla
koordJmator6w szkolnych
program6w profi laktycznych',

Wysokosd Srodk6w

20.000 zl

Kwota ta moze ulec zmianie, gdy nast4pi zmiana
bud2etu Miasta, w czg(;cL przeztaczonej na realizacjg
zadania z waimych ptzyczyn, niemo2liwych do
przewrdzenia w dniu oglaszania konkursu lub w
prz'?adku stwierdzeni4 ze zadu\1e mozna neabzowa(
mniejs4m kosztem lub zlozone oferty nie uzyskaj4
akceptacji Komisii Konlursowei

Wvmaqania :
l. Organizacja konferencji nt: ,,Racjonalna antybiotykotempia w dobie narastaj4cej
lekoopomosci" we wsp6lpracy z Zakladern Medyclny Rodzirutet Uniwe6),tetu Medycznego
w Rial),rnstoku, skierowanej do lekarzy poz, lekarzy specjalisi6w, rezydent6w medycl,ny
rodzinnej oraz wszystkich zainteresowanych mieszkaicow miasta 'Bialystok, w tyrn
op^racowanie programu mer''torycznego w/w konferencji w ramach 1t6rej wygioszone
zostanq
referaty z zakresu ocbrony zdrowia i rplJ.rl,u nieracjonalnej antybiotykoterapii na leczenie,
2. Ptzeptowadzerie szkoleri dla koord)mator6w szkolnych program6w' profilaktycznych
Formg" i ,,Stres pod kontrol4-, realizowanych w szkolach ni terenle Miasta
"Trzyrnaj

Bialegostoku.
Organizacja powinna posiada6 doSwiadczenie w

realizacji

w projekt6w.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisani& umowy do dni a 31.12.2017 r.

II.

Zasady przyznawania dotacji.

i

1. Zlecenie zadania jego finansowanie odbyva siq z odpowiednim zastosowamem
przepis6w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnojci pozytku publicznego
io
wolontanacie (Dz. U. z 2016 r. poz. l9l'l z p6^n. zm.) otM innych wlaSciwych przepis6w.
2. Wysokos6 przyznanej dotacji moze by6 nizsza, ni2 wniosi<owana w ofercre. W takim
przx)adku oferent mo2e negoajowai znniejszenic zakesu zeczowego lub
wycofad ofetg.

(
,$
H

w konl:ursie
3. Prezydent Miasta Bialegostoku moze odm6wii podmiotowi wylonionemu
prwninia dotacji i podpisania umo\ly w przlpadku, gdy okaze si9, i2 lzccz]^I'isty zakes
lub jego
i.uiiro*-"go ,ud-iu .ou"rq"o odbiega od opisanego w ofercie' podmiot wczesniel
i"pr"r"o,urr"1 oou"a dolnoS6 cLo czlnnofui pruwnych, zostan4 ujawnione nieznane
oioliczno3ci podwazaj4ce wiarygodno6i meryoryczn4 lub finansow4 otercnta'
4. Dotacje na realizacjg zadan nie mog4

byi wykozystane

na:

kt6re s4 dofinansowylvane z budzetu miasta,

1/ przedsigwzigcia,

dotacji'
2/ zobowiqzania powstale przed dat4 podpisania r'rnowy o udzielenie
3/ oplaty leasingowe oraz zobowiqzania z

tltulu ott4'manych ktedlt6w'

4/ nabycie lub dzierzawq grunt6w,

p.zyznanie dotacji (w tl.rn
5/ pokrycie koszt6w utrzlanania bir-rra organizacji staraj4cej sil o
ze stanowiq one
tat?e wyOattO- na wlaragrodzenie pracownik6w biura organizacji) chyba'
administracji
pv€z
organ
niezbqdny elenent zleconego zadania publicznego' potwierdzony
putti"^"j *.piouje"y realizacjg zaiada (pny zastosowaniu zasady proporcjonalnoSci
koszt6w),
6/ zadania inwestyclJne,
7/ dzialalno36 gospodarcz4 i polityczn4'
8/ oplaty poniesione po zakofczeniu rcalizac.ji zadania,
9/ kary, odsetki, podatki, cla' oplaty skarbowe'

III. Termin i warunki skladenia ofert'
l. W konkursie

mog4

brai udzial nastqpuj4ce podmioty:

linans6w publicznych'
orsanizacie pozarz4dowc niebqdqce jednostkami sektora -w
.
eelu osiagliecia z)ilu'
* ,or',-Ji', pir"pisriw o finansach publicznych' niedzialajace
iub jednostki organizaiyjne nrc posiadaj4ce osobowoici prawnej' kt6rlm
;;;;;;
ptrvtnaje zdoln"o3i ptu*n4, * tlm fimdacje i stowarzyszenia prowadz4ce

1/

"A.iiti'".,"*"
dzialalnosi statutowq w danej dziedzinie,

przepis6w o stosunku
2/ osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialaj4ce na podstawie
p*.i.Jao foS"i,tfu Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunlu Paistwa do innych
sunlenra t wyznanla'
kosciol6w i zwi4zk6w wyznaniowych oraz o gwaranljach wolnosci:"lJ i"ft ""f" "tuiutowe obejmujq prowadzenie dzialalnosci poz)'tku publicznego'
3/ stowarzyszenia j ednostek samorz4du terytorialnego,
4/ sp6ldzielnie socjalne,

spolki z ograniczona odpoq iedzialnoici4 orw kluby sponor e bedace
r' o sporcic
nu poa.iu*it prefisor ustawy z dnia 25 czen-ca 2010
'"Jr","1-a#"""t",ii
tDz.t.z2tll1 ri.;oz l4b3)- kt6re nic dzialaiq u celu osiagniecia /ysku ora" ptzelnacTala
podzialu
r""tizaciv cel6u statutowyih oraz nie pfleznaazai^ zysku do
a".ir"a"
migdzy swoich czlonk6w, udzialowc6w, akcjonaduszy i pmcownik6w
5

soolki akcvinc

iiisi

i

"i

-Mlasta
nale2y skladai do
2. Oferty dotycz4ce realizacji publicznych zadaf miasta
.Prezydenta
paplerowel
za
lomre
oraz
Bialegostoku za posrednictwem platformy Witkac

pl

-*rli-

w

poSrednictwem Dspartamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Biallanstoku, w
niepzekmczalnlm terminie do dnia 4 pazdziernika 2Ol7 r, Oferly w formie papierowej
naleZy zlozy(. w kopercie z dokladnie okreslon),m w nagl6wku oferty rodzajem zadania w
Depaltamencie Spraw Spolecznych przy ul. Bema 60/1, pok. 10. O zachowaniu terminu
decyduje data zlozenia oferty do urzgdu
3. Dwie lub wiQcej organrzacji pozarz}dowych lub podmiot6w w]anienionych w pkt III ust.l
dzialaj4ce wsp6lnie mog4 z,lo2yi ofertg wsp61n4. Oferta wsp6lna wskazuje:
1/ jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bgdq wykonyva6 poszczeg6lne
orgamzacje pozauldowe 1ub podmioty wymi€nion€ w pkt Ill ust.l;
2/spos6b reprezentacji

dw

podmiot6w wobec organu administacji publicznej.

4. UmowQ zawart4 fii9dzy orgarizacjami pozarz4dow),mi lub podmiotami w)anienion),mi
w pkt III ust.l, okrcSlaj4cq zakres ich Swiadczen skladaj4cych sig na realizacjg zadania
pnbliczr,rcgo, zalqcza sig do urnowy o realizacji zadania publicznego.

5. Organizacje pozarz4dowe lub podmioty wlrfenione w pkt III ust.l skladaj4ce ofertg
wsp6ln4 ponosz4 odpowi€dzialnos6 solidamq za zobowi4zania, o kt6rych mowa w art. l6 ust.
I ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
6. Oferty nalezy sklada' zgodnie ze wzoreit okre3lonyn w rozporz4dzeniu Ministo Rodziny,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia l7 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych
wzor6w um6w dotycz4.ych rcalizacji zad.ai publicznych onz wzor'w sprawozdari
z wykornnia tych zadai (Dz. tJ . z 2016 r., poz. 1300) znajduj4cych siQ na stronie intemetowej
Urzgdu Miejskiego: www.bip.bialystok.pl. Druki mozna rd\rniez pobrad w Urzgdzie
Miejskim w Biallmstoku, w Departamencie Spraw Spolecznych przy ul. Bema 60/1, pok. 10.

IV. Wymagana dokumentacja:

l)

prawidlowo w)pelniony formularz oferty podpisary przez osoby upowaznione do
skladania odwiadczei woli, zgodnie z wyciqgiem z Krajowego Rejestru S4dowego lub
zgodnie z inn),rn dokumentem potwierdzaj4c)rn status prawny podrniotu i umocowanie os6b
go reprezentuJ 4cych.

Pouczenie

l.
2.

OfbrtQ oraz zalqczniki naleiy skladai wjednym egzemplarzu.
Wszystkie pola oferty tuuszq zostat c4telnie vypelnione. I( pola, kt6rc nie odnoszq sig do

oJere ta, nale4 wpisai ,, ie dotyczy".
. W dokumencie nie wol o dokonryai skreilen i poprawek, poza Wra:inie r,,tskazanymi
tltbrykami.
4. ll przypadku opcji ,,niepotrzebne slreilit", nale2y dokanat wlaiciwego wyboru.
5. We wskazanych miejscach naleay umieicit pieczgt pocltuiotu.
3

2) statut,

3) inne dokumenty np. rekomendacja dla organizacji, wewngtrzne procedury funkcjonujqce
w plac6wce, itp.
O1'erty sporz4dzone wadliwie, zlo2one na innych drukach, niekompletne, co do w)rnaganego
zestawu dokument6w i inlbrmacji lub zlo2one po terminie zostan4 odrzucone z przyczq
formalnych.

Nie przewiduje sig mo2liwosci uzupelnienia zlozonych ofert.

W przypadku zal4cznik6w skladanych w formie kserokopii ka2da strona zal4cznika powinna
byi potwierdzona za zgodnosi z oryginalem przez osoby do tego uprawnione.
V, Tryb i kryteria wyboru ofert.

1 Po zapoznaniu siE z opiniq Komisji Kontursowej, konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta
Bialegostoku, kt6ry dokonuje wyboru ofe1t, jego zdaniem najlepiej shz4cych realizacji
zadania. Rozstrzygni€cie konkursu nast4pi w ciqgu 30 dni po uplywie terminu skladania ofert
w fo'nie Zav4dzenla Prezydenta Miasta Bialegostoku Rozstrzygnigcie konkursu podaje siq
do publicznej wiadomosci na stonie intemetowej oraz tablicy ogloszeii UrzEdu Miejskiego.
2. Sklad Komisji oraz zasady jej pracy okeila Zarzqdzente Prezydenta Miasta Bialegostoku.

3. Ocena mer)4oryczna ofet zlozonych na realizacjg zadaf w lbmie powierzenia realizacii
zadania publicznego:

L.p

Przyjlte hlteria oceny
oferty

Punl<ty kontrolne oceny

Skala
ocen

Liczba
przyznany
ch

punkt6w

. Czy podmiot posiada

bazg

lokalowq umoilin iajqc4 realizacjg
1.

Realizacja zadania
publicznego przez oferenta

.

zadal'.ia?

Cz) podmiol posiada odporiednie
zasoby materialne potrzebne do

0-25

pkt

realizacji zadania?

. Czy opis

planowanych dzialaf

gwarantuje osi4gnigcie

celu

zadania?

. C4 przedsla$iona

kalkulacja

koszt6n jest sp6jna

2.

Kalkulacja koszt6w
realizacji zadania, w tyrn w
odniesieniu do zakresu
zeczowego zadania

/

opisem

dzialaf?

. Czy wysokos6 wnioskowanej
dolacji jest adek$alna do

o-25
pkt

planowanych dzialai?

r Cz1 planowane $ydatki

s4

zasedne

$

odniesietriu do

zakresu

rzeczoweso zada|lia?

3.

Zadeklarowana przez
podmiot jakodi wykonania
zadania i kwalifikacje os6b,
przy udziale kt6rych
podmiot ma realizowad
zadalTic

wlasciw4 realizacjg zaduia?

. Czy

kwalifikacje kadr]
zatrudnionej przy realizacji
zadani. sA $Trtarczaj{ce do

Wiarygodnosd i 1zetelno6i
podmiotu

0-25

pkt

realizacii Drosramu?

. cz)

4.

_w

' ;'"?-lJl' H,:lJf -"Hl"#il:
$
lat

realizacja zadaf

poprzedtrich 3

wYkonywana

okresie
byla
terminowo

0-15

pkt

i rzetelnie?

. Czy Srodki z dolacji z Ll
ubieglych zostaly

rozliczone
orawidlowo?
czy poszczeg6lne cz9Sci oferty sq
ze sobq sp6jne?
Cr) oferta sporzqdzona jest jasno
i Drzeirzy6cie?

.

5.

Stamnnosd
ptz ygotowaniu

w

ofety

.

0- 10

pkt

mtx.

Razgm

100

4. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w, wysoko3d ptzTznanej
dotacji i jej cel zostanie z $reszczony w Biuletynie Infomaaji Publicznej i na tablicy
ogloszeri w Urzg<lzie Miejskim, na stronie interretowej UrzEdu Miejskiego: www bialystok pl
(zakladka ,,Ochrona zdrowia") oraz na portalu Witkac pl.
5. Kazdy, w telminie 30 dni od dnia ogloszenia

wlaik6w konkusu, moze

zqda6 uzasadnienia

wyboru lub odrzucenia oferty.

6. Od rozstrzygrigcia w sprawie wyboru ofert

i

udzielenia dotacji nie stosuje si€ trybu

odwolawczego.

VI. Na {inansowanie lub dofinansowanie zadari z zakresu ochrony zdrowia zleconych do
realizacji organizacjom poz&rzAdowym or.z podmiotom, o kt6rych mowa w art' 3 ust' 3
ustawy o dzialalnosci poi)'tku publiczrego i o wolonttriacie oraz jednostkom
organizacyjnym podleglym org.nowi administracji publicznej przeznaczono dotacje w
nTsokosci:

zakresu ochrony zdrowia i prolihktyki poprzez
przygoto{anie konferencji doryczqcei Racionalnei antybiotykoterapii w dobie
narastaj4cej lekooporno3ci oraz organizacjg szkolei dla koordlrator6w szkolnych

Zadanie: Realizacja dzialafi

z

program6w prolilaktycznych
2015 r. - organizacje pozarz4dowe 0,00 zl
2016 t.

-

or9anrzacje

pozaz4dowe 0,00 21
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