zARZADZENI t N, LQ 1.4..ns
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
, ania ..9.*.. listopada 2019 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg niekt6rych zadari z zakresu
profilaktyki i rozwi4zywania problemriw alkoholowych w latach 2020 - 2022 r.
Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie grninnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506'), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. IJ. Dz. rJ. z 2019 r. poz. 6882) oraz $ 3 ttst. 2 Zarz4dzenia
Nr 1065/16 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie okreSlenia
zasad i fybu postgpowania dotyczqcych zlecania zadai ptblicznych organizacjom
pozarz4dowym oraz innym podmiotom prowadz4cym dzialalno56 poZytku publicznego,
zar z4dzam co nast gpuj

e:

$ 1.
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg nastgpuj4cych zadart publicznych z zakresu
profi laktyki i rozwiEzyw ania problem6w alkoholowych:
1. Promowanie trzeLwego stylu Zycia pol4czone z dzialaniami pomocowymi

skierowanymi do os6b i rodzin z problemem alkoholowym.

2.
3.

Prowadzenie punktu infbrmacyjnego o problanach alkoholowych.

Prowadzenie poradnictwa telefonicznego
alkoholowych i przemocy domowej.

w

zakesie rozwi4zywania problern6w

4. Prowadzenie zajgt edukacyjnych dla rodzic6w w zakresie obejmuj4cym
w szczeg6lnoSci profi laktykE zachowan ryzykownych.
5. Wpieranie dzieci i mlodzie2y w zakresie umiejgtnoSci spolecznych oraz ich rodzic6w
i opiekun6w prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroni4cy
dzieci i mlodzie2 przed krzy'lvdzeniem.
6. Prowadzenie diagnostyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z alkoholowyrn zespolem
plodowym.
R1
Y :.
TreSi ogloszenia zawierajqcego warunki konkursu stanowi zal4cznik do niniejszego
zarzEdzema.

$3.
powierzam
Prezydenta nadzoruj4cemu tealizacjq zadah
Zastgpcy
Wykonanie zarz4dzenia
w zakresie profilaktyki i rozwi4zywania problem6w alkoholowych.

$4.
Zarz4dzenle wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zmiany tekstu jednolitego wlT nienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2019 t. po2.1309, 1696 i 1815.
Zmiany tekstu jednolitego wyrnienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz U. 22019 r. poz. l5'70.2020.
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zatqcznik do zARZ\DZENIA Nr ll&1. ns
PREZYDENTA MIASTA BIAtr-EGOSTOKU
ail N
z dnia..A.t. listopada 2019 r.

Prezydent Miasta Bialegostoku
na podstawie afi. 11,72, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z poLn. zm.) zwanej dalej ,,ustaw4"
oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjg zadah z zakresu profilaktyki i rozwi4zyuvania
problern6w alkoholowych

I.

Rodzaje i formy realizacji zadafi

Pro mowanie trzef,w esos tvlu zv cta olaczone z dzialaniami pomocowvmi
skierowanymi do osrib i rodzin z problemem alkoholowvm.

l.

Cel zadania:
Zapewnienie miejsca na realizacjg zadafi zwiqzanych z promowaniem trzef,wego stylu
2ycia i rozw6j Srodowisk samopomocowych oraz organizacja pomocy skierowanej do
osrib i rodzin z problemem alkoholowym.

Grupa docelowa:
Mieszkaircy Bialegostoku

Warunki realizacii zadania:
1) termin realizacji zadaria: 01.07.2020 r. - 31.12.2020 r.,
2) dostgpno6d: sze56 dni w tygodniu w wymiarze nie mniej rri2 cAery godzinny dziennie,
3) program realizacji zadania powinien obejmowai w szczeg6lnoSci:

a.
b.
c.

dzialutia informacyjne dotyczqce tzaleZnienia od alkoholu,
dzialania wspieraj4ce osoby uzaleZnione od alkoholu w trze?wieniu,
dzialania wspieraj4ce doroslych czlonk6w rodzin os6b uzaleZnionych od alkoholu oraz
dzieci z rodztn z problemem alkoholowych,
d. dzialania interwencyjne i wspieraj4ce dla ofiar przemocy domowej,
e. dzialania o charakterze profilaktyczn5rm w zakresie promowania postaw
abstynenckich,

f.
S.

dzialania w zakresie promowania dzialalnoSci stowarzyszeri abstynenckich,

organizowanie imprez o charakterze integracyjnl,rn promujqcych postawy
trzeZwoSciowe i abstyrenckie,
h. dzialaniawspieraj4ce rozw6j Srodowisk samopomocowych,
4) preferowane bgd4 dzialania maj4ce charakter ci4gly baz:uj4ce na standardach dzialaii
stowarzyszef abstynenckich opracowanych przez Krajow4 Radg Zwi4zk6w i Stowarzyszeri

2

Abstynenckich w partnerstwie z Panstwowq Agencj4 RozwiTyvania Problem6w
Alkoholowych i Centrum Promocji Rozwoju Inicjatyw Obl'rvatelskich,
5) cel zadania publicznego musi byi sp6jny z zaloZonymt rezultatami.
6) oferent zobowi4zany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4 byi
mierzalne i realne do osiqgrigcia.
7) zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok,
8) zadanie powinno by6 realizowane z najwyZsz4 starannoSci4, zgodnie z zawart4 umow4

oraz z

obowi4zuiqcymi standardami

i

przepisami,

w zakresie

opisanym

w ofercie,

finansowaniu zadania publicznego z budZetu Miasta Bialystok powinna
znale26 sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.
9) informacja

o

Na wsparcie realizacji zadania w 2020 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
budZetu Miasta w dziale 851 rozdz.85l54 planuje Srodki w og6lnej wysokoSci 548.000'00 zl
(slownie: pigiset czterdzieSci osian tysigcy zlotych 00/100).
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radg Miasta Bialystok
budZetu na rok 2020 oraz po zlo2eniu ofert.
2. Prowadzenie punktu informacvineso o problemach alkoholowvch.
(

lel zadania:

Prowadzenie punktu intbrmacyjnego o problemach alkoholowych

Grupa docelowa:
Osoby i rodziny, w kt6rych istnieje problem alkoholowy

Warunki realizacii zadania:

l)

termin realiz acji zadania:01.01.2020 t. - 31.12.2020 r.,
2) dostgpno66 przynajmniej 2 razy w tygodniu w wymiarze nie mniejszym riZ trzy
godzinny dziennie,
3) zakres dzialania punktu informacyjnego powinien obejmowai w szczeg6lnoSci:
a) dostarczanie informacji o sieci plac6wek dwiadcz4cych pomoc osobom i rodzinom
z problemem alkoholowym,

b)

c)
4)
5)

motyr,vowanie os6b naduZyrvaj4cych alkoholu oraz czlonk6w ich rodzin do
podejmowania terapii,
udzielanie wsparcia i pomocy psychospolecznej osobom z problemem

alkoholowym i ich rodzinom.
Cel zadania publicznego musi byd sp6jny z zalo2onymi rezultatami.
Oferent zobowi4zany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4
byi mierzalne i realne do osiqgniEcia.
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6)

Zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.

1\

Zad,anie powinno by6 realizowane

umow4 oraz
w ofercie.

8)

z

z

najwylsz4 starannoSci4, zgodnie z zawart4
obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanyrn

Informacja o finansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Bialystok powinna
znale2( sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

Na wsparcie realizacji zadania w 2020 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
bud2etu Miasta w dziale 851 rozdz.85l54 planuje Srodki w og6lnej wysoko5ci 31.600,00 zl
(slownie: trzydzieSci jeden tysigcy szeSiset zlotych 00/100).
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez RadE Miasta Bialystok
budZetu na rok 2020 oraz po zlo2eniu ofert.

3.

Prowadzenie poradnictwa telefonicznego
alkoholowvch i przemocv domowei.

Cel zadania:
Prowadzenie telefonu zaulbnia
i przemocy domowej

Grupa d ocelolr a:
Osoby poszukuj4ce poradnictwa
i przemocy domowej

w

w

w

zakresie rozwiazvwania Droblem6w

zakresie rozwi4zywania problem6w alkoholowych

zakresie rozwi4zywania problem6w alkoholowych

Warunki realizacii zadania:

l)

termin realizacji zadania: 01.01.2020r. -31.12.2020 r.,
2) prowadzenie poradnictwa telefonicznego przez osoby odpowiednio do tego przygotowane
oraz w godzinach, w kt6rych jest zmniejszona dostgpnosi do innych instyucji pomocowych
w zakesie rozwiqzywania problem6w alkoholowych.
3) cel zadania publicznego musi byi sp6jny z zaloZonpi rezultatami.

4) oferent zobowi4zany jest do wskazania przewidy.wanych rezultat6w. Rezultaty musz4 by6
mierzalne i realne do osi4gniEcia.

5) zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.

6) zadanie powinno byi realizowane z najwyzsz4 starannosci4, zgodnie z zawartq umow4
oraz z obowiqzujqcymi standardami i przepisami, w zakresie opisanl.rn w ofercie.

7) informacja o finansowaniu zadania publicznego z budZetu Miasta Bialystok powinna
znale2(, siE ta stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

1

Na wsparcie realizacji zadania w 2020 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
budZetu Miasta w dziale 851 rozdz.85154 planuje Srodki w og6lnej wysokoSci 9.000,00 zl
(slownie: dziewigi tysigcy zlotych 00/100).
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radq Miasta Bialystok
budZetu na rok 2O20 oraz po zloZeniu ofert.

Prowadzenie zaie6 edukacvinych dla rodzic6w
w szczee6lno5ci profilaktyke zachowaf rvzvkownvch.

4.

w zakresie obeimuiacvm

Cel zadania:

Organizacja zajgi edukacyjnych dla rodzic6w
profilaktykg zachowari ryzykownych

w

zakresie obejmuj4cym

w

szczeg6lno5ci

Grupa docelowa!
Rodzice

i

opiekunowie prawni dzieci i mlodzieZy w mieScie Bialystok

Warunki realizacii zadania:
) termin r ealizacji zadania: 0 1 .0 I .2020 r. - 3 I . I 2.2020 r.,
2) oferta realizacji zadania powinna obejmowai w szczeg6lnoSci nastgpujqce informacje:
a) miejsce i termin realizacji.
I

b) cele,
c) adresaci programu
d) tematyka zajg6,
e) ewaluacja,

f)
g)
h)

or.v spos6b ich naboru,

autor programu,
r ealizalorzy programu,
recenzja programu.

3) cel zadania publicznego musi byi sp6jny z zaloZonymi rezultatami,

4) oferent zobowi4zany jest do wskazania przewidy.wanych rezultat6w. Rezultaty musz4 byi
mierzalne i realne do osiqgnigcia.

5) zadanie musi by6 realizowane na terenie Miasta Bialystok,
najwy2sz4 starannoSci4, zgodnie z zawart4 umow4
obowiqzuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym

6) zadanie powinno

oraz z

byi realizowane z

w ofercie,

finansowaniu zadania publicznego z budZetu Miasta Bialystok powinna
znale2(. sig na stronie internetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

7) infbrmacja

o

5

Na wsparcie realizacjt zadania w 2020 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
budZetu Miasta w dziale 851 rozdz.85154 planuje Srodki w og6lnej wysokoSci 16.500,00 zl
(slownie: szesnaScie tysigcy pig6set zlotych 00/100).
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radg Miasta Bialystok
budZetu na rok 2020 oraz po zloZeniu ofert.

i mlodzieiy w zakresie umieietnoSci spolecznvch oraz ich rodzic6w
prawnych
i opiekun6w
w rozwoiu kompetencii rodzicielskich iako czvnnik chroniacy
przed
dzieci i mlodzie2
krzvwdzeniem.
5, Wpieranie dzieci

Cel:
Zwigkszenie oddzialywan grupowych zmierzajqcych do rozwoju kompetencji spolecznych
dzieci i mlodziezy oraz kompetencji rodzicielskich ich rodzic6w/opiekun6w prawnych jako
czynnik chroniqcy dzieci i mlodzie2 przed krzywdzeniem.
Grupa docelowa:

i

mlodzie2y z doSwiadczeniem przemocy b4dL z ryzykiem wyst4pienia takiego
doSwiadczenia oraz ich rodzicelopiekunowie prawni - mieszkaricy Bialegostoku

Dzieci

Forma dzialaf i istotne informacje:
1.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

2. Prowadzenie

grup

terapeutycmych,

grup wsparcia dla dzieci

i

mlodzie2y

do5wiadczeniami zdarzeri traumatycznych, w tym krzywdzenia.

3. Podejmowanie dzialari profilaktycznych skierowanych do kobiet z ryzykiem depresji
okoloporodowej jako czynnik chroni4cy przed krzywdzeniem dzieci.

4. Podejmowanie dzialan terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) wobec sprawc6w
i ofiar przemocy rowieSniczej.

5. Prowadzenie grupowych oddzialywan terapeutycznych skierowanych
i mlodzie2y oraz ich rodzic6w i opiekun6w prawnych, m.in.:
- Trening Umiejgtnodci Spolecmych,
- Trening Zastgpowania Agresji,
- Trening PewnoSci Siebie,
- Trening Wzmacniania Wigzi.

6. Prowadzenie superwizji
7

.

zespolu.

Wykaz specjalistycznej kadry zatrudnionej w plac6wce:
- specjaliSci z zakresu psychotraumatologii,
- specjalista psychiatrii dzieci i mlodzie2y,
- specjalista psychiatra,

K

6

do

dzieci

- psycholodzy kliniczni ze specjalizacjq dziecigcq,

- certyfikowani specjaliSci ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie PARPA.
8.

Oferent powinien dol4czyt,

do oferty

autorskie projekty proponowanych dzialari

grupowych oraz standardy w zakresie ochrony dzieci w ramach realizacji projektu.

9.

Cel zadania publicznego musi

10.

Oferent zobowi4zany jest do wskazania przewidl.r,vanych rezultat6w. Rezultaty muszq
byc mierzalne i realne do osiqgnigcia.

1

l. Zadanie musi byi realizowane

byi sp6jny z zalolonpi rezultatami.

na terenie Miasta Bialystok.

z najwy2sz4 starannoSci4, zgodrlie z zawart4 umow4
obowi4zujEcymi standardami i przepisami, w zakresie opisanyrn

12. Zadanie powinno by6 realizowane

oraz z
w ofercie.
13.

Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budzetu Miasta Bialystok powinna
znale26 siE na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

Zlecenie realizacji zadania nast4pi w formie powierzenia realizacji zadania.
Planowana wysokoS6 Srodk6w na realizacjq zadania:
- w 2020 r. wynosi 140 000,00 zl,
- w 2021 r. wynosi 170 000,00 zl,
- w 2022 r. wynosi 200 000,00 zl.
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona
budZetu na rok 2020 oraz po zloZeniu ofert.

po uchwaleniu przez RadE Miasta Bialystok

W latach 2021-2022 wysoko3i Srodk6w bgdzie uzale2niona od wysoko6ci bud2etu miasta na
dany rok. Kwota ta moze ulec zmianie gdy nastqpi zmiana projektu budZetu Miasta w czqSci
przeznaczonej na realizacjg zadai z waZnych ptzyczp, niemoZliwych do przewidzenia
w dniu ogloszenia konkursu lub w przlpadku stwierdzenia, Ze zadanie mo2na zreaTizowat
mniejszym kosztem, lub zlo2one oferty nie uzyskaj4 akceptacji komisji.
W przlpadku, gdy wysokoSi Srodk6w przewidzianych umowq na kolejne lata w znacznp
stopniu utrudni lub uniemoZliwi realizacjg zadania w sytuacji wyst4pienia szczeg6lnych
okoliczno6ci, w tym zmiany wysokoSci najniZszego wynagrodzenia, zwigkszenia cen
towar6w, uslug i medi6w, w celu zapewnienia ci4gloSci realizacji zadania i wlaSciwej jakoSci
realizowanych uslug moZliwe jest zwigkszenie dotacji stosownie do mo2liwoSci finansowych
budZetu miasta.

6. Prowadzenie diagnos tvki oraz wsoomagania rozwoi u dzieci z alkoholowvm zespolem
olodowvm.
Cel zadania:
Zapewnienie wsparcia dzieciom z FAS i FASD oraz oddzialryania edukacyjne skierowane
do rodzic6w/ opiekun6w prawnych dzieci z FAS i FASD.
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Grupa docelowa:
dzieci i mlodzieZ do 18 roku Zycia mieszkancy Bialegostoku

Warunki realizacii zadania

1) termin realizacji zadania:0i.01.2020 r. - 31.12.2020 r.,
2) prowadzenie dzialaf diagnostycznych w kierunku FAS/FASD,
3) prowadzenie zajE6 indywidualnych,
4) prowadzenie zajg6 grupowych,
5) prowadzenie zajg6 edukacyjnych dla rodzic6w.
6) wymagania dotycz4ce specjalist6w realizlj1cych zadante:
a) terapeuci SI,

b)
c)
d)

7)

psycholog,

terapeuci FAS/FASD,
rehabilitant.
cel zadania publicznego musi by6 sp6jny z zalolonymi rezultatami.

8)

oferent zobowi4zany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4
by6 mierzalne i realne do osi4gnigcia.

9)

zadanie musi byd realizowane na terenie Miasta Bialystok.

powinno by6 realizowarre z najwyZszy starannoSci4, zgodnte z zawart4 umowq
oraz z obowiqztj4cyrni standardami i przepisami, w zakresie opisanl,rn w ofercie.

10) zadanie

11)informacja o finansowaniu zad,ania publicznego z bud2etu Miasta Bialystok powinna
znaleZ6 sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

Na wsparcie realizacli zadanla w 2020 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w projekcie
bud2etu Miasta w dziale 851 rozdz.85154 planuje Srodki w og6lnej wysoko6ci 80.000,00 zl
(slownie: osiemdziesi4t tysigcy zlotych 00/100).
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radg Miasta Bialystok
budZetu na rok 2020 oraz po zloZeniu of'ert.

II.
l.

Warunki realizacji

zadarfl:

Zlecenie zadania i jego finansowanie odbywa sig z odpowiednim zastosowaniem
przepis6w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozltku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z p62n. zm.), z uwzglgdnieniem art. 221 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.22019 r. poz.869 z po2n.
zm.).

2. Wysoko66 przyznanej dotacji mo2e by(, niZsza, ni2 wnioskowana w of'ercie. W takim
przypadku oferent moZe negocjowa6 zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycota6 ofertg.
3. Of'erent, kt6ry otrzynal dotacjg zobowiqzany jest do:
8

) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacli zadania,
zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakladanych rezultat6w
w przypadku przyznania dotacji w wysoko6ci mniejszej niZ wnioskowana;
2) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjg umowy;
3) zlohenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za po6rednictwem platformy
Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spmw Spolecznych
z jednakow4 sum4 kontrolnq w terminie okreSlonym w umowie. Wz6r sprawozdania
zostal okre6lony w rozporz4dzeniu Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw Pozltku
Publicznego z dnia 24 pu2dziemlka 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych
wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadafr publicznych oraz wzor6w sprawozdafi
z wykonania tych zadah (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057);
4) wykazania osi4gnigtych rezultat6w, nieosiEgnigcie zakladanych rezultat6w moze
skutkowai wyst4pieniem z l4daniem zwrotu dotacji przez Zleceniodawcq;
5) opisywania oryginal6w faktur, rachunk6w oraz innych dokument6w finansowych
lub ksiggowych, potwierdzaj4cych prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie
z za|. Nr 2 do Zarz4dzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 l$ego
I

2019 r.

4. Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wii podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

l)

oka2e sig, i2 zaktualizowany zakres realizowanego zadania znacz4co odbiega od
opisanego w zlolorrej pierwotnie ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niz wnioskowana nie
przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidy'wanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego planu i harmonogramt oraz zakladanych rezultat6w, w czasie
umo2liwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy;
3) zostan4 ujawnione nieznane wcze6niej okoliczno6ci, podwaZaj4ce wiarygodno56
merttoryczlq lub finansow4 oferenta.
5. Dotacja na realizacjg zadania objgtego niniejszym ogloszeniem nie moZe byi wykorzystana
na:

) przedsigwzigcia, kt6re sq dofinansowyrwane z budZetu miasta;
2) zobowiEzania powstale przed datq obowiapTwania umowy o udzielenie dotacji;
I

3) oplaty leasingowe oraz zobowiEzania z tytulu otrzymanych kredyt6w;
4) nabycie lub dzier2awg gnrnt6w;
5) prace budowlane;
6) zadania inwestycyjne;
7) dzialalnoSi gospodarcz4 i polityczn4;
8) kary

i odsetki;

9) wynagrodzenia oraz inne wydatki na pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacji
z:wi4zane z realizacjl zadania wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakresu realizacji zadania.
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III.

Termin i warunki skladania ofert.

i 3 ustawy
wolontariacie prowadz4ce statutowq dzialalnoSd na

1. W konkursie mog4 brai udzial podmioty wymienione w art. 3 ust. 2
o dzialalnoSci pozytku publicznego

i

rzecz os6b z niepelnosprawno5ciami.
2. Dwa lub wigcej wiw podmiot6w mog4 zlo2yt, ofertg wsp6lnq. Oferta wsp6lna wskazuje:
I ) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bgdq wykony'wai poszczeg6lne
podmioty;

2) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej.

3.

UmowE zawart4 pomigdzy wlw podmiotami, okre5lajqc4 zakres ich Swiadczeri
skladaj4cych sig na realizacjg zadania publicznego, zal4cza sig do umowy o realizacjg
zadania publicznego.

4. Podmioty skladajqce ofertg wsp6lnq ponosz4 odpowiedzialnoSd solidam4 za zobowi4zania,
o kt6rych mowa w art. l6 ust. I ustawy o dzialalnoSci poz)tku publicznego
i wolontariacie.

5. Oferty dotyczqce realizacji zadania publicznego naleZy skladai zgodnie ze wzotetn
okreSlonym w rozporz4dzeniu Przewodni cz1cego Komitetu Do Spraw Po2lku
Publicznego

z

dnia 24 puldziemlka 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotyczqcych realizacji zadah publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych
zadah (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersji
elektronicznej za podrednictwern platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Bema 60/1,
pok. nr 10.
skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej uplywa
2l dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejskim
www.bialystok.pl, na tablicy ogloszef w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Biabrmstoku oraz
na platformie Witkac.pl.

6. Termin

7

. Za ofertE zlo2onq uwaaa sig ofbrtg zlolonE za poSrednictwem platformy Witkac.pl oraz
dostarczon4 w wersji papierowej z jednakow4 sum4 kontrolnq.

8. Wymagana dokumentacja:

l) prawidlowo wypelniony formularz oferty podpisany przez osoby

upowaZnione

do skladania oSwiadczeri woli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego
lub zgodnie z inn).rn dokumentem potwierdzaj4cl.rn 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 dotvczy o ferent6w. kt6rzv nie podlesaia
wpisowi w Kraiowua Re iestrze Sadowym
3) statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wsp6lnej statut ka2dej organizacji)

l0

9. W przypadku zal4cznik6w skladanych w formie kserokopii kaZda strona zal4cznlka
powinna byi potwierdzona za zgodnoSi z oryginalem przez osoby do tego upowaznione.
10.

Nie przewiduje sig mo2liwoSci uzupelnienia zlo2onych ofert.

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

IV.

Koszty, kt6re w szczeg6lnoSci mog4 by6 poniesione z dotacji:
1. Oferent jest zobowiqzany realizowat zadante zgodnie z pfzygotowanym przez siebie
i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Bialegostoku kosztorysem.
2. Koszty zostan 4 tznane zakwalifikowane tylko wtedy, gdy:
s4 bezposre dnio zwi4z,ane z realizowan),rn zadaniem, a takze s4 niezbgdne dla jego

1)

2)
3)
4)

5)

realizacji;
s4 uwzglgdnione w kosztorysie, w pozycji w ramach kt6rej s4 rozliczane;
s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
odzwierciedlai4 koszty rzeczy'tviste, a takle s4 skalkulowane proporcjonalnie dla
przedsiEwzigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym moZe byi
jedynie cz9S6 wynagrodzenia ksiggowego, je2eli wykonuje on w ramach godzin pracy
r6wnieZ inne zadania, nie zwi4zane z obstug4 projektu);

t zadania;
6) s4 poparte wla5ciwymi dowodami ksiggowymi oraz s4 prawidlowo opisane
i odzwierciedlone w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowieg,any do prowadzenia
wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiEgowej Srodk6w finansowych
otrzymanych na rea'lizacjg zadania zgodnie z ustaw4 o rachunkowosci, w spos6b
zostan4 poniesione w okresie realizacj

umoZliwiaj4cy identyfi kacjq poszczegolnych operacji ksiggowych)'
3. Koszty osobowe i bezosobowe mog4

1)

byi ponoszone w nastEpuj4cyrn

zakresie:

wynagrodze rria za realizacjg zadai wraz z przewidzianymi prawem narzutami
platne zgodne z cenami obowi4zuj4cymi na lokalnym rynku. w kosztorysie do ot'erty
naleZy w szczeg6lnoSci okresli6 stawkg wynagrodzenia oraz formg zatrudnienia
dla ka2dego stanowiska PracY;

zaangazowanych bezposrednio przy
realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo'

2) koszty bezosobowe wynagrodzenie os6b

Dokonywanie przesunig6 w zakresie ponoszonych wydatk6w w czasie
realizacji projektu.
JeZeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji za<lania
publicznego nie jest r6wny odpowiedniemu kosztowi okreslonemu w umowie, to uznaje sig
go za zgodny zumow4 wtedy, gdy nie nast4pilo zwigkszenie tego wydatku o wigcej niz 15o/n.

V.

VI.
1.

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
Prezydent Miasta Bialegostoku powoluje Komisjg Konkursow4

do

zaopiniowania

zloZonych ofert.

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okresla Zarz4dzenie Prezydenta Miasta
Bialegostoku.
11

zapoznaniu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznanlu dotacji
wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarzqdzenia,
w terminie do 30 dni od daty kofcowego terminu skladania ofert.

3. Po

i jej

4. Decyzja o

rozstrzygnigciu konkursu nie jest decyzj4 administracyjnQ w rozumieniu
przepis6w Kodeksu postgpowania administracyjnego. Od powyZszej d,ecyzji nie stosuje sig
trybu odwolania.

5. Kuzdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, moze z}da( uzasadnienia
wyboru lub odrzucenia oferty.
6. Odrzuceniu podlegaj4 oferty nie spelniaj4ce nastgpuj4cych kryteri6w formalnych:
l) zlolone w formie nieodpowiadajqcej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz
nie zlo2one poprzez platformg Witkac.pl;
2) zlolone po terminie;
3) dotyczqce zadania, kt6re nie jest objgte celami statutowymi oferenta;

4)
5)
6)
7)
8)
9)

7.

zlozone przez podmiot nieuprawnionyl
podpisane przez osoby nieupowaZnione;
nie dotycz4ce pod wzglgdem merltoryczn).rn zadania wskazanego w ogloszeniu,
przy braku, piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczfielny;
do kt6rych nie dol4czono wymaganych zalqcznikow;

zawieraj1ce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzon e za zgodnoil z oryginalem
przez osoby do tego upowaZnione.

Wyb6r ofert stanowi4cych formg realizacji zadania,

o kt6rlm

mowa

w

rozdziale

I nastgpuje w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:

ocena merytoryczna ofert zloZonych na realizacig zadafi
realizacji zadania publicznego:

Lp

Przyjgte kryteria oceny oferty

w formie powierzenia
Skala
ocen

Punkty kontrolne oceny

Cry podmiot dysponuje zasobem
lokalowym umoZliwiaj4clirn realizaci1
I

MoZliwodi realizacji zadania
publicznego przez oferenta

zadafia?
Czy opis planowanych dzialai gwarantuje
osiqgnigcie celu zadania?

Czy zakladate cele s4 sp6jne

0-30

pk

z

rezultatami?

Kalkulacja koszt6w realizacji
2

zadania, w tym w odniesieniu do
zakesu rzeczowego zadania

Czy przedstawiona kalkulacja koszt6w
jest sp6jna z opisem dzialari?
Czy wysoko(C wnioskowanej dotacji jesr
adekwanra do planowanych dzialari?

Czy planowane wydatki s4 zasadne
w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zada

a?

t2

0-30

pkt

Li,czba

przyzrarych
punkt6w

Czy doSwiadczenie ofer€nta gwarantuje

Zadek\ ar ow ara pr zez podmiot
jako3i wykonania zadania
3

i kwalifikacje os6b, przy udziale
k6rych podmiot ma realizowai

zada
1

5

wlaSciw4 realizacj g zadania?

Wiarygodno6i i rzetelnoSc podmiotu?
Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy

0-30

pkt

realizacji zaduia sq wystarczajqce do

e

realizacji programu'l

Ocena skali realizowanego projektu tj

Zasigg pomocy oferowanej przez

podmiot

0-5 pkt

liczba os6b obiQtych proiektem.
Czy poszczeg6lne czg5ci oferty sq ze sobE
sp6jne?

Staranno:ii w przygotowaniu
oferty

Czy olerta
'r

sporzqdzona

jest

jasno

0-5 pkt

przejrzyicie'|
max.

Razem

100

Ocena merytoryczna ofert zlo2onych na realizacjg za.da,it w formie wsparcia realizacji
zadania ubliczne
L.p

Punktv kontrolne ocenv

Przyjgte kryteria oceny oferty

Skala
ocen

Czy podmiot posiada bazg

lokalowq

umoZliwiaf qcq realizacig zadania?

I

Czy podmiot posiada odpowiednie

Realizacja zadania publicznego
ptzez oferetta

zasoby materialne potrzebne do realizacji
zadania'l

Cry opis planowanych
.
2

Kalkulacja koszt6w realizacj i
zadania, w tym w odniesieniu do
zakesu rzeczowego zadania

.
.

0-20

pkt

dzialah

gwarantuje osi4gniqcie celu zadania?
Czy przedstawiona kallarlacja koszt6w
jest sp6jna z opisem dzialan?
Czy wysoko6i y.nioskowanej dotacji jest
adekwatna do planowanych dziala6?

Czy planowane wydatki s4 zasadne
w odniesieniu do zakresu rzeczowego

0-20
pkt

zadarlia?
3

1

Zadeklar ow ata pr zez podmiot
jako3i wykonania zadania i
kwalifikacje os6b, przy udziale
kt6rych podmiot ma realizowai
zadante
Zadeklar ow ary ludzial Srodk6w

finansowych wlasnych,
pozyskanych z innych ir6del oraz
wkladu osobowego
6

Wiarygodnodi i rzetelnoSi
podmiotu

Czy opis proponowanych przez podmiot
dziatari gwaranruje wlaSciw4 realizacje
zadatia?
Cz5 kualifikacje kadry zatrudnionej przy
realizacli zadania s4 wystarczaj4ce do
realizacji programu?
5 Yo kosztow realizacji zadar.ia.
Powyzej 5 o/o koszt6w realizacji
zadatia.

Cry realizacja zadai w okresre
3 lat byla wykon)'wana

0-20

pkt

0-15

pkt

poprzednich

0-15

terminowo
i rzetelnie'i

pkt

Czy Srodki

z

dotacji

z tat ubiegtych

zostaly rozliczone prawidlowo?
,7

Czy poszczeg6he czgSci oferty sq
Staranno6i w przygotowaniu
oferty

ze
0- 10

sobq sp6jne?

Czy oferu

sporzqdzona

jest

jasno

pkt

i przelrzyicre?
Razem

max
100
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Liczba
przyztarych
punkt6w

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskaj4 co najmniej
70 punkt6w.

9. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w, wysokoSd przyznanej
dotacji i jej cel zostanie zarrlieszczony w Biuletynie Inibrmacji Publicznej, na stronie
intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialynstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzgdu
Miejskiego. w miejscu przeznaczonp na zamieszczanie ogloszei. a takze na platlormie
Witkac.pl.

Vll.Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrezlizowa,nych przez
organ administracji publicznej w dw6ch ostatnich latach oraz zwiAzanymi z nimi
kosztami:
2018 rok

Zadanie

orgaruzacJe

pozarz4dowe

Promowanie trzeiwego stylu zycia pol4czone

z

2019 r

Podmioty, o

orgaruzacJe

Podmioty,

kt6rych

pozarzqdowe

mowa w art.

kt6rych
mowa w art.

3 ust.3

3 ust.3

s73.000.00

0,00

548.000.00

0,00

0.00

31.200,00

0,00

31.200,00

9.000.00

0,00

9.000,00

0,00

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000.00

0,00

o

dzialarLi.ami pomocowl.rni skierowanymi do

os6b i rodzin z problemem alkoholou.ym

Prowadzenie punktu

informacyjnego

o problemach alkoholowych.

Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w

zakesie rozwiqzyvania problem6w
alkoholowych i przemocy domowej.
Prowadzenie zaj gi edukacyjnych d1a

rodzicon i wychowaucow w zakresie
obejmuj4cynn w szczeg6lnoSci profilaktykg
zachowafi ryzykownych.
Prowadzenie diagnostyki oraz wspomagania
rozwoju dzieci z alkoholowym zespolem

plodowym.

L4cznie

VIIL

698.500,00

31.200,00

673.500,00

31.200,00

Ogloszenie o konkursie zamieszcza sig w Biuletynie lnformacji Publicznej,
w siedzibie Urzgdu Miejskiego, w miejscu przezt czonym na zamieszczanie
ogloszef, na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego www.bialystok.pl oraz tra
platformie Witkac.pl.
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