ZARZADZENIE NR ".).4...' /20
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia ..4!{... stYcznia 2020 r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadania publicznego
z zakresu pomocy spolecznej w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

zp62n. zmr) oraz na podstawie art. l1i l3 ustawy zdnia24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci po2ltku publicmego i o wolontariacie (Dz.U, z 2019 r. poz.688 z p62n.
zr*) zarz4dzam co nastgpuje:

(Dz.lJ.22019 r. poz.

506

sr.

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego

z

zakesu pomocy

spolecznej

w 2020 r. pn.:
Zwigkszenie poczucia bezpieczerflstwa senior6w
w miejscu ich zamieszkania
popruez wsparcie w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych w 2020 roku

$2.
TreSi ogloszenia zawierajqcego warunki konkursu ofert o kt6rym mowa
zalEcznik do niniejszego zarz4dzenia.

w$

I

stanowi

s3.

Zlecenie rcalizacji zadania publicznego wymienionego w $ I nast4pi w formie wsparcia
z udzieleniem dotacji, kt6ra nie bgdzie pokrywai pelnych koszt6w realizacji zadania.

s4.

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Zaslgpcy Prczydenta nadzorujqcemu realizacjg zadania
w zakesie pomocy spolecznej oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych.

$s.
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

YDI

rA MtAs'lA
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jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U z 2019 t. poz. 1309, 1571, 1696 i
' Zmiany tekstu

l8l5

2

Zmiany tekstu jednotitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U 22019 r. poz. 1570 i 2020

Zal4cznikdo ZARZ.{DZENIA NR ..il...i20
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia 1\... stycznia 2020 r.

WARUNKI KONKURSU OFERT
ogloszonego przez Prerydenta Miasta Bialegostoku
na realizacjg zadania publicznego w dziedzinie pomocy spolecznej w 2020 r.
dla podmiot6w wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pdin. zm.) w formie wspierania wykonania zadari.

Warunki konkursu opracowano na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalno6ci po4.tku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.22019 r. poz.688 z p62n. zm) zwanej
dalej ustawq.

$l

Rodzaj zadania i wysokoSd Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania

Zwigkszenie poczucia bezpieczeistwa senior6w
w miejscu ich zamieszkania
popruez wsparcie w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych w 2020 roku
Celem zadania jest zwigkszenie poziomu bezpieczeristwa osobistego senior6w w wieku 60 lat
wigcej w miejscu ich zamieszkania, poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji
i drobnych napraw technicznych, ograniczaj4cych wyst4pienie zagrolenia dla zdrowia z powodu
niesprawno5ci instalacji, sprzgt6w i urz4dzen domowych.

i

Konsultacje oraz drobne naprawy, o kt6rych mowa wyze: to usfugi niewymagajqce:
duZych naklad6w finansowych,
natychmiastowej interwencji.

o
.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do os6b mieszkajQcych samotnie, dysponuj4cych niskimi
dochodami, niepelnosprawnych i/lub dlugotrwale chorych zamieszkalych na terenie Miasta
Bialystok.
Zakres konsultacji technicznych i drobnych napraw obejmuje:
montaZ lub naprawy: klamek, zarnk6w, laricuch6w drzwiowych, zawias6w drzwi i szafek,
pzymocowanie luster, obraz6w, kamiszy, p6lek, rolet, suszarek lazienkowych,

.
.
o
o
o
o
.
o
o
o
o
.
.

naprawg listwy przypodlogowej,
regulacig drzwi, okien,
sklejenie lub skgcenie zepsutych kzesel, stolik6w, mebli,

wlrniang 2afiwek,
montaz Zyandola,
obsadzenie lub wymiang wyrwanych gniazdek lub wl4cznik6w elektrycznych,
wymiang uszczelek w przeciekai4cych kanach,
wymiang baterii sanitamych,
wymiang pokrgtel baterii, sluchawek, wq2y prysznicowych,
wg2yk6w, syfonu, spluczki,
"a,'ymianQ
montaz lub wymiang deski sedesowej,
I

.
.

przetkanie odpbrv6w,
uszczelnienie silikonem przeciek6w przy wannie, brodziku, umywalce.

Projekt nie obejmuje napraw, kt6re powinny byi wykonane na rzecz mieszkarlc6w na podstawie
innych um6w ze wsp6lnot4 lub sp6ldzielni4 mieszkaniow4.

W ramach rcalizacli uslugi mo2liwy jest zakup material6w niezbgdnych do wykonania naplawy.
Maksymalna kw ola ptzezrraczona na zakup wynosi 70,00 zl brutto.

Udzial senior6w w projekcie jest bezplatny.
Jeden senior moie skorzystad z uslugi nie wigcej rlriz raz
w trakcie realizacji zadania.

w miesi4cu i nie wigcej nrl 5 razy

2. Wysoko66 Srodk6w publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi
75 000 zl.
3. WysokoSo Srodk6w publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania moze ulec
zmianie w przypadku wa2nych przyczyn niemo2liwych do przewidzenia w dniu ogloszenia
konkursu oraz w przypadku stwierdzenia, 2e zadanie moiina zrealizowa6 mniejszym kosztem
lub w6wczas, gdy zlolone oferty nie uzyskaj4 akceptacji Komisji.

4. Ostateczna wysokos6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacii zadania
zostanie ustalona po zlo2eniu ofert, dokonaniu oceny Komisji Konkursowej oraz zattvterdzeniu
przez

P

r ezy

denla Miasta

B iale

gostoku.

$2
Zasa.dy przyznaw an ia

l.

dotacji

Zlecenie zadaria i udzielenie dofinansowania nastgpuje z odpowiednim zastosowaniem
przepis6w art. 15 ustawy z drtra 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po4tku publicznego
i o wolontariacie oraz innych wlaSciwych przepis6w.

2. O przymante dotacji na realizacjg zadania mog4 ubiegai sig podmioty okreslone w art. 3 ust' 2
i 3 ustawy, je2eli prowadz4 dzialalno56 w zakesie pomocy spolecznej i ich cele statutowe
obejmujq prowadzenie dzialalno6ci w sferze objqtej konkursem.

3. Dwa lub wigcej podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 2, mog4 zloiryt, ofertq wsp6ln4. Oferta
wsp6lna wskazuje:
a) jakie dzialanta w ramach realizacji zadania publicznego b9d4 wykonywad poszczeg6lne
podmioty;
b) ipos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracj i publicznej'

4. Umowg zawart4 migdzy podmiotami, okreSlaj4c4 zakres ich Swiadczeri skladaj4cych sig
na reaiizaclg zadania publicznego, zalqcza sil do umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego.

5. Podmioty skladaj4ce ofertg wsp6ln4 ponosz4 odpowiedzialnodi solidam4 za zobowiqzwia,
o kt6ryih mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o dzialalnoSci poZytku publicmego i o wolontariacie.

6. Oferent ubiegaj4cy sig o dotacjq powinien:
2

a) realizowai zadanie na terenie Miasta Bialystok,
b) posiadai zasoby lokalowe i rzeczowe umoZliwiaj4ce realizacjg zadarrja,
c) posiadad niezbqdne warunki i doSwiadczenie w realizacji zadai w

obszarze objgtym

konkursem.

7. Dotacja Prezydenta Miasta Bialegostoku nie mo2e by6 wylsza
przeznaczonq na realizaqg zadania wskazanego w $ I .

rril 90% kwoty calkowitej

8. Minimalny wklad wlasny oferenta wynosi l07o calkowitych koszt6w projektu. Koszty
realizacji zatlania, kt6re nie mog4 zosta6 uznalne z kwalifikowalne do objgcia dotacjq
oferent ponosi w caloSci.

9. Wklad wlasny moZe mie6 formg:
1) wkladu finansowego - Srodki finansowe wlasne oferenta lub pozyskane przez niego
ze ir6del innych ni2 bud2et Miasta Biatystok, np. dotacje z bud2etu paristwa
2) wkladu osobowego - nieodplatne, dobrowolne prace, w tym Swiadczenia wolontariuszy
i prace spoleczne czlonk6w organizacji odpowiednio udokumentowane z zachowaniem
nastgpuj 4cych warunk6w:

a) zakres, spos6b i czas wykonywania pracy przez wolontariusza musz4 byi okeSlone
w porozumieniu zawafiym zgodnie z art. 44 ustawy o dzialalnodci poZJtku publicznego
i wolontariacie,
b) wolontariusz musi posiada6 umiejgtnoSci i speiniad wymagania odpowiednio do rodzaju
i zakesu wykonywanej pracy.
c) wartoSd pracy jednego wolontariusza wyliczona jest w oparciu o maksymaln4 stawkg
zajedn4 godzing pracy nieprzekac zajqcE 20 zllgodz.

10.

Kwotg minimum 10% wkladu wlasnego powinny stanowii w caio6ci lub czgdciowo Srodki
finansowe, kt6rymi dysponuje podmiot uprawniony (wlasne lub pochodzqce z innych 2r6del) nie mo2e to byd wylqcznie tzw. wklad osobowy rozumiany jako praca spoleczna czlonk6w
i iwiadczenia wolontariuszv.

11.

W zadaniu nie przewiduje sig wkladu rzeczowego.

Dofinansowanie z dotacj i kosa6w administracyjnych (koszt6w obslugi zadania
publicznego) zwiqzu'rych bezpoSrednio z realizaclq zadania, np. kosay personelu
zaangdzowanego w zaru4dzarie, rczliczuie lub prowadzenie innych dzialari administracyjnych
w zadaniu; obsluga ksiggowa; koszty material6w biurowych; koszty uslug pocztowych, koszty
zakupu drobnego wyposa:Zenia nie mole przekroczy6 15% wartodci dotacj i.

12.

13.

l)
2)
3)
4)
s)
6)
7)

Koszty zostan4 uznane za kwalifikowane tyko wtedy, gdy:
s4 uwzglgdnione w kalkulacji przewidl'wanych koszt6w realizacji zzdania, w pozycji
w ramach kt6rej s4 rozliczare,
powstanq zostan4 poniesione w okesie realizaili zadmia, w okesie obowiqzywania
umowy,
s4 bezpoSrednio zwi4zane z realizowanym zadaniem i niezbgdne dojego realizacji,
s4 racionalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
s4 wykazane w kosztorysie proporcjonalnie do terminu realizacj zadania wskazanego
w umowie,
spelniaj4 wymogi racjonalnego i oszczEdnego gospodarowania irodkami publicznymi
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych nahlad6w,
takze
skalkulowane proporcjonalnie
odzwierciedlaj4 kosay rzeczywiste,
dla przedsigwzigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym moZe by6

i

i

a

3

s4

jedynie czgSi wynagrodzenia ksiggowego, jezeli wykonuje on

8)

w ramach godzin pracy
r6wnieZ inne zadania, niezwiqzane z obslug4 zadania),
koszty osobowe i bezosobowe mog4 byi ponoszone w nastgpuj4cym zakresie:
a) wynagrodzenia za realizacjg zadafi wraz z przewidziarymi prawem narzutami (skladki
ga ubezpieczenia spoleczne, skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych
Swiadczeri Pracowniczych) platne zgodnie z cenami obowi4zui4cymi na lokalnym
rynku.
kosztorysie do oferty nalezy
szczeg6lnosci okresli6 wymiar era.u) oraz
wynagrodzenie dla kazdego stanowiska pracy (wynagrodzenie miesigczne lub stawki
za godzing pracy),
b) zaangerlowwrie lub oddelegowanie pracownik6w do realizacji zadania publicznego musi

w

w

by6 odpowiednio udokumentowane (np.

c)

14.

formie aneksu do umowy

o

pracg
lub w zapisach w zakresie obowipk6w),
premie, nagrody (z wyllczeniem nagrody jubileuszowei) oraz dodatkowe wynagrodzenie
roczne mogq by6 wyplacone o ile s4 spelnione lqcznie nastgpuj4ce warunki:

-

9)

w

w

zostaly przewidziane
regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania
Zleceniobiorcy lub te2 innych wladciwych przepisach prawa pracy,
- obejmui4 wszystkich pracownik6w Zleceniobiorcy, a zasady ich przyznawania sq takie
sarne w przypadku personelu zaangazowanego do realizacji zadania oraz pozostalych
pracownik6w,
- sq przyznane w zwi4zktt z realizacj4 zada6 w ramach stosunku pracy,
d) koszty bezosobowe - wynagrodzenie os6b zaanga2owanych bezposrednio przy realizacji
projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo. w kosztorysie nalezy okesli6
liczbg godzin pracy w miesi4cu oraz stawkg za godzing pracy. Zleceniobiorcy
zobowiqzani s4 do prowadzenia ewidencji godzin pracy.
sq poparte wlaiciwymi dowodami ksiggowymi oraz prawidlowo odzlvierciedlone
ewidencji ksiggowei (oferent jest zobowi4zany do prowadzenia wyodrgbnionej
dokumentacji finansowo-ksiggowej srodk6w finansowych otrzymanych na realizacjg zadania
zgodnie z ustaw4 o rachunkowosci, w spos6b umo2liwiai4cy identyfikacig poszcieg6lnych
operacj i ksiggowych).

w

W kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania nalezy uwzglgdni6 rodzaje koszt6w,
kt6re b9d4 mialy potwierdzenie w dokumentach ksiggowych oferenta (umowy, faktury,
rachunki) ortv wycen? pracy wolontariuszy udokumentowan4 zawartymi umowami
(porozumieniami) i kartami czasu pracy wolontariuszy.

15. Dotacja na realizacjg zadania publicznego,

na:

l)

2)
3)
4)
5)

o kt6rym mowa w $

I

nie moie byi wykorzystana

zobowi4zania powstale przed dar4 podpisania umowy o udzielenie dotacji oraz wydatki
poniesione przed dniem zawarcia umowy.
koszly ruenvipane z realizowanym zadaniem publicznym,
koszty nie uwzglgdnione w zlolonej ofercie realizacji zadania lub aktualizacji kosztorysu,
przedsigwzigcia, kt6re s4 dofinansowywane z budZetu Miasta Bialegostoku,
nastEpuj4ce skladniki zwi4zane z zatrudnieniem os6b zaangat2owanych do realizacji zadania:
nagroda jubileuszow4 ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy
pracormicze, Swiadczenia realizowane z zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjainych,
dofinansowanie do wypoczynku, wynagrodzeni e za praca w godzinach nadliczbowych,
koszty badari lekarskich, szkolenia bhp, skladka na grupowe pracownicze ubezpieczenie
na irycie,

6)
7)
8)

oplaty leasingorve oraz zobowiqzania z tytulu otrzymanych kredyt6w,
nabycie lub dzier2awg grunt6w,
pokrycie koszt6w utrzymania biura oferenta starajqcego sig o przyznanie dotacji (w tym
takze wydatk6w na wynagrodzenie z pochodnymi pracownik6w biura zajmujqcych sig
4

administracj4 podmiotu) o ile nie slu2q one bezpoSrednio realizacji zadania
projektu,
9) zadania inwestycyjne or.v prace remontowe i budowlane,
l0) dziatalno66 gospodarcz4, polityczn4 i religijn4
I 1 ) pokrycie koszt6w wyj azd6w slu2bowych (krajowych i zagranicznych),
12) oplacenie kar i odsetek,
13) oplaty poniesione po zakorlczeniu realizacji zadania,
14) podatki, cla i oplaty skarbowe.

w

ramach

16. Koszty realizacji zadania, kt6re nie mogq zostad uznane za kwalifikowalne do objgcia
dotacjq mog4 by6 wniesione w formie wkladu wlasnego oferenta tylko w przypadku gdy
slu24 osiqgnigciu celu zadania publicznego.

17. WysokoSi przyznanej dotacj i mo2e

1)

2)

byt

niZsza, ni2 wnioskowana

w

ofercie.

W

takim

przypadku oferent moze:
negocjowa6 zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszyl deklarowany wklad
wlasny zawarty w ofercie zl;m1,2e zobowiqzany jest do utrzymania proporcji migdzy wkladem
wlasnym a dotacj4. Jedynym powodem zmiany tej proporcj i mo2e byd zwigkszenie wkladu
wlasnego,
nezygnowat z dotacji, odwiadczajqc o tym pisemnie w ciqgu 14 dni od dnia powiadomienia
o wysoko5ci przyznarcj dotacji. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach oSwiadczenie
to mo2na zloff( po terminie wymienionym wyzej. OSwiadczenie powinno by6 skierowane
do Departamentu Spraw spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku musi zawierai
nazwg zadania, pieczgi oferenta oraz podpisy os6b uprawnionych do skladania o$wiadczeri
woli w imieniu oferenta.

i

18. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zany jest do przedlozenia aktualizacji planu
i harmonogramu dziatan, aktuali zaqi zakladanych rezultat6w oraz aktualizacji kalkulacji
przewidyr,rranych koszt6w realizacji zadania publicznego w przypadku, o kt6rym mowa w ust.
17 pkt l. Aktualizacje powinny by| zlolone w wersji elektronicznej za pomocq platformy

www.witkac.pl* oraz w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Bialegostoku
za po(rednictwem Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
niezwlocznie po opublikowaniu wynik6w konkursu.

19. Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
a) oka2e sig, i2 rzeczywisty zakres zadania znacz4co odbiega od opisanego w ofercie;
b) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niz wnioskowana,
nie przedstawi korekty kosztorysu, opisu poszczeg6lnych dzialail oraz harmonogramu
realizacji zadNia, w czasie umo2liwiajqcym przygotowanie i podpisanie umowy lub nie
podpisze przygotowanej umowy w czasie umoZliwiaj4cym terminowe przekazanie dotacji
na konto oferenta, umozliwiaj4ce jej wydatkowanie w terminie okreSlonym w umowie;
c) zostan4 ujawnione nieznane wcze6niej okolicznoSci, podwa:Zaj 4ce wiarygodnoii
merytoryczn4 lub fi nansowq oferenta.

20. Prezydent Miasta Bialegostoku odmawia podpisania umowy i przekazania dotacji
w przypadku, kiedy oferent zmniejszy sw6j wklad wlasny w stosunku wigkszym
ni2 proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji.

$3
Termin i warunki realizacji zadania

5

Termin realizacji zadania publicznego ustala sig od dnia
2020 r.

I

marca 2020 r. do dnia

3l grudnia

2

Termin poniesienia wydatk6w dla 6rodk6w pochodz4cych
podpisania umowy do dnia 3l grudnia 2020 r.

3

wklad wlasny oferenta, o kt6r).m mowa w $ 2 ust. g powinien byi poniesiony w terminie
wskazanym w zawartej umowie, nie p6fniej nii do dnia St grudnia 2it20 r.

4

Zadanie winno byi realizowane z najwy*sz4 starannosciq gwarantui4cq jego
wykonanie
w spos6t efektywny, oszczgdny i terminowy, zgodnie z zawart4 umow4 oraz-z-o6owipui4cymi
standardami i przepisami, w zakresie opisanl,m w ofercie.

5

Dopuszcza sig mo2liwos6 dokonywania przesunigd, tj. zwigkszania oraz zmniejszania
wartojci
pomigdzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w okeslonymi w zestawieniu kosaow
realizacji
zadania publicmego, jednak nie wigcej niz loyo. Zmiany powyzej l0% wymagajq
zawarcia
aneksu do
y I mog4 by6 zgaszane nie p62niej niz'd 30'dni przed d;ie; ;akoficzenia
l-on
terminu realizacji zadania publicznego.

6

Zleceniobiorca zobowipany jest do:

z

dotacj

i

ustala sig od dnia

1) opracowania regulaminu swiadczonych uslug zawierai4cego m. in. numer telefonu

kontakrowego umo2liwiai4cego zgloszenie usterki; godziny'przyjmowania zgroszeh;
wykaz
realizowanych uslug;

2) opracowania formularza realizacji uslugi

zawierai4cego m. in. dane seniora, termin
zgloszenia usterki, okeslenie rodzaju usterki, termin wylionania uslugi oraz podpis
seniora
stanowi4cy potwierdzeni e wykonania naprawy;
3) gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych uczestnik6w zadania
zgodnie z obowiqzuj 4cymi przepisami;
4) wyodrgbnienia ewidencji k_siggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjg umowy;
5) opisyrvania dokumentacj i finansowo-ksiggowej zwiqzanej z realizowanym zadaniem,
dotyczTcej zar6wno dotacji, jak i innych srodk6w finansowych, zgodnii z wlycznymi
okedlonymi w zawartej umowie o realizacjg zadania publiiznego;
6) wyposazenia pracownika realizui4cego uslugi naprawcze w-iientyfikator, kt6ry bgdzie
okazywany seniorowi, na rzecz kt6rego wykonywana bgdzie usluga;
7) rnezwlocznego informowania o wszelkich zmianach mai4cych wp'iyw na realizaciE umowy
(np. zmiana os6b upowa2nionych do skladania oSwiadczeri woli,-zmiana adresu
siidziby
Oferenta).
8) prowadzenia bie24cego monitoringu realizowanego zadania (liczba zgloszonych usterek,
liczba usunigtych usterek, rodzaj najczgsciej prowadzonych napraw, sridri
usunigcia
usterki) niezwlocmego, przekazywania danych na wezwanie Departamentu
"ras
Spiaw
Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku;

,

i

9) sporzqdzania

i

skladania sprawozdai z wykonania zadania publicznego
term-inie okreslonym w umowie wg wzoru okre$lonego w Rozporzqdzeiiu
Przewodniczqcego Komitetu Do spraw po2ytku publicznego z dnii 24 paidzieinika'201g
r.
w
wzordw ofert i ramowych wzor'w um6w dotyczqcyih realizacji zadan
-sprattie
publicznych oraz wzoriw sprowozdari z wykonania tych iada'ri'(Dz.
u. z 20rg r.,

w

poz. 2057), za podrednictwem platformy witkac.pl* oraz wersji papierowej;

10)udzielenia na wezwanie Departamentu Spraw spotecznych uoga,
w Bialymstoku, rv wyznaczonym terminii, dodatkowycir informacji,Miejskiego
wyjasnieri
oraz dowod6w do zto2onych sprawozdari z wykonania zadania publicznego;
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7. Informacja o dofinansowaniu zadania publicmego z bud2etu Miasta Bialystok o nastgpuj4cej
tredci: ,,Zadanie sfinansowane ze irodk6w z budzetu Miasta Bialegostoku",
wraz z obowiqzuj4cym logotypem Miasta musi znale26 sig w miejscu realizacji zadanla,
na wszystkich materialach dotycz4cych realizowanego zadania publicznego oftv na stronie
intemetowej podmiotu, kt6remu przyzlata zostanie dotacja w spos6b zapewniaj4cy jego dobrq
widocznoi6.

8.

Zleceniobiorca zobowi4zany jest do zrealizowania przedstawionych w ofercie zakladanych
rezultat6w realizacji zadania publicznego. W przypadku nieosi4gnigcia zaloionych rezultat6w
zleceniodawca okedla wysoko66 dotacji do zwrotu kieruj4c sig zasad4 proporcjonalnoSci.

9.

Prezydent Miasta Bialegostoku zaklada potrzebg prezentacji rezultat6w zadania publicznego
przez Zleceniobiorcg na spotkaniach i uroczystoSciach organizowanych przez Miasto Bialystok,
co potencjalni oferenci powinni wziq6 pod uwagg podczas skladania oferty.

10.

W przypadku rezygnacji przez Zleceniobiorc7 z realizacji zadania po przekazaniu

dotacj

i,

Srodki finansowe niezwlocznie podlegaj4 zwrotowi na rzecz Prezydenta Miasta Bialegostoku.

przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umow4 Srodki finansowe podlegaj4
niezwlocznemu zwrotowi na rzecz Prezydenta Miasta Biategostoku.

ll.W

$4
Termin i rvarunki skladania ofert
1. Oferty zgodne z zalqcznikiem do Rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw
Po|ytku Publicznego z dnia 24 paidziernika 2018 r. w sprawie wzordw ofert i ramowych wzoriw
um6w dotyczqcych realizacji zadari publicznych oraz wzordw sprowozdafi z wykonania tych
zadari (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) nale2y skladad w wersj i elektronicznej za pomoc4 platformy
ch
D artamentu S wS
www.witkac.pl* , oraz w wersji papierowej wS
przeslai
na ww. adres.
6011 15-370 Bialystok do eodz. 15.30 lub

2. Termin skladania ofert w wersj i elektronicznej oraz w wersj i papierowej uplywa 21 dnia
o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie zamieszczonego w Biuletynie

Informacji Publicmej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejskim
wlwv.biajrstok.pl. na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
oraz na platlormie

www.witk

l*

3. Za ofertq zlolon4 w spos6b prawidlowy uznaje sig ofertg zlolonE za poSrednictwem platformy
www.witkac.pl* oraz dostarczo n4 w wersj i papierowej z jednakow4 sumq kontroln4

4.

Jeden oferent moze

w konkursie zlo2yi maksymalnie

I

ofertg.

5. Ofertg oraz zrl4czn.iki naleiry zloiryi w jednym egzemplarzu.
6. W formularzu oferty nie wolno dokonywad Zadnych skreSleri i poprawek. Na pierwszej
stronie oferty naleiy wskazad rodzaj zadania publicznego okre5lony w $ 1. We wskazanych
miejscach nalezy umie6ci6 pieczgi i podpisy os6b upowaznionych.
7. Oferent zoborviqzany jcst do:
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1) okre5lenia celu szczeg6lowego ( ceftiw szczeg6lowych) zadania publicznego informacja
taka winna znale26 sig w czgsci III pkt 3 oferty: "Syntetyczny opis zadania,,,
2) okre5lenia liczby odbiorc6w zadania publicznego oraz liciby konsultacji i drobnych
nlpraw' kt6re planuje wykonad w przypadku otrzymania dotacji na realizacjg zadania
- informacja taka winna znaleh(, sig czqsci III pkt 5 oferty: ,,opis zakladanych rezultat6w
realizacji zadania publicznego,,,

3) okreslenia rTzyka nieosiqgnigcia zakladanych rezultat6w wraz ze wskazaniem
sposob6w jego zniwelowania - informacja taka winna znaleLt. sig czgsci III pkt 5 oferty:
,,Opis zakladanych rezultat6w re alizacji zadania publicznego,,,

4) dokladnego okreslenia ticzby osrib

zaanga2owanych do realizacji zadania oraz
uszczeg6lowienia opisu koszt6w osobowych i bezosobowych o opis dotyczqcy formy
zatrudnienia, ilosci godzin/wymiaru etatu oraz stawki wynagrodzenia - informicja taka
wirna znalelt, sig czgdci v pkt v A oferty: ,,Zestawienie kosit6w realizacji zadania".

8. Wymagane dokumenty:
1) formularz oferty podpisany przez osoby upowazni one do skladania oSwiadczeri woli,
zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rej estru S4dowego lub zgodnie z innym dokumentem
potwierdzaj4cym status prawny podmi otu i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,
2) wygenerowane z platformy www.wi tkac.pl* potwierdzenie zloienia oferty podpisane
przez osoby upowa2nione do skladania oSwiadczeri woli, zgodnie z wyci4giem
z Krajowego
Rejestru S4dowego lub zgodnie z inn ym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny
podmiotu i umocowanie os6b go re prezentuj4cych,
3) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzaj4cy status prawny podmiotu
l umocowanle os6b go reprezentuj4cy ch - dotycz y oferent6w . kt6 rzy nie nodle gala ['Dlsowi
w Kraio wym Reiestrz ES owYm.
4) statut,
5) oSwiadczenie oferenta o nieubieganiu sig o inne drodki bud2etowe Miasta Bialegostoku,
stanowi4ce zal4cznik w I do warunk6w konkursu,
6) inne dokumenty, np. rekomendacje dla organizacji, umowa partnerska lub odwiadczenie
partnerstwa, itp.

9

w

przypadku zal4cznik6w skladanych w formie kserokopii ka2da strona zal4cznika powinna

by6 potwierdzona zz zgodnoil z oryginalem przez osobg iub osoby upowaznione
do sltadania

oswiadczef woli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru s4dowigo lub zgodnie z innym

dokumentem potwierdzai4cym status prawny podmioru
go reprezentuj4cych.

l0

i

-

umoc]owanie

os6b

odrzuceniu podlegaiq oferty niespelniajqce nastgpujqcych kryteri6w formalnych:
-.
l) kt6rych suma kontrolna wersji papierowej oferty nie jesi igodna z wersjq elektroniczn4
zlohon4 za pomoc4 platformy www.witkac.pl*,

2) zlolone w formie nieodpo'atadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu,
3) zlolone po terminie,
4) niekompletne
5) kt6rych termin realizacji zadania nie miesci sig w terminie wskazanym w warunkach

konkursu ofert,
6) dotycz4ce zadania, kt6re nie jest objgte celami statutowymi podmiotu skladajqcego ofertg,
7) zloione przez podmiot nieuprawniony,
8) podpisane przez osoby nieupowaznione,
9) przy braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczyrelny,
10) do kt6rych nie dol4czono wymaganych zal4cznik6w wsk azanych w
warunkach konkursu,
ll)zawierai4ce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodnosi z oryginarem przez
osoby do tego upowaznione,
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12)w kt6rych wnioskowana kwota dotacji przekracza 90% kosa6w finansowych rcalizacji
calego zadania,

13)w kt6rych wklad wlasny oferenta nie spelnia wymaganego minimum

wskazanego

w ogloszeniu.
1

1. Oferty, kt6re nie spelniaj4 wymog6w formalnych, nie bgd4 rozpatrywane pod wzglgdem
merltorycznym.

12. ZloiLenie olerty przez podmiot uprawniony nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania
dotacji we wskazanej wysokoSci.
13. Nie przewiduje sig moZliwo3ci uzupelnienia zioZonych ofert

$s

Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert

1. Ostateczne rozstrzygnigcie konkursu nast4pi nie p62niej, niz w ciqgu 30 dni od ostatniego dnia
przyjmowania ofert. Mo2liwe jest dokonywanie rozstrzygnig1 w kilku etapach.

2. Ocena merytoryczna oferty zostanie dokonana przy zastosowaniu nastgpuj4cych kryteri6w
punktowych:

Lp.

PrzyjQte kryteria oceny

Punkty kontrolne oceny

oferty

o
.

1

2.

3.

Mozliwosd realizacji
zadania publicznego

ZasiQg pomocy

oferowanej przez pomiot

Kwalifikacje osdb, prry
udziale ktdrych podmiot
ma realizowat zadanie

Przedstawiona
4

kalkulacja koszt6w
realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania

5

Starann06d

w przygotolYaniu oferty

o
o
o

Ocena opisu planowanych dzialan w kontekScie
osi4gnigcia celu zadania.
Ocena zasob6w rzeczowych przewidywanych
w realizacj i zadania.
Ocena sp6jno5ci zakladanych cel6w z rezultatami.
Ocena atrakcyjnojci i dostgpno5ci przedsigwzigcia
dlajego potencj alnych odbiorc6w.
Ocena doiwiadczenia oferenta w obszarze
dzialahoSci objgtym konkursem, w tym
terminowoSC

i rzetelnodi realizacji zadaf finansowanych
z budzetu Miasta Bialystok w okesie poprzednich
3 lat.
Ocena skali realizowanego zadania tj. liczba
odbiorc6w zadania oraz liczba wykonanych
w jego ramach uslug.
UmiejQtnoSci i doiwiadczenie kadry przy udziale
kt6rei realizowane bgdzie zadanie.
Zadeklarowany wklad osobotry, w tym praca
spolecaa czlonkow i Swiadczenia wolontariuszy.
Ocena adekwatnoSci wysokoSci wnioskowanej
dotacji w stosunku do planowanych dzialafi.
Ocena zasadnoici planowanych wydatk6w
w odniesieniu do zakesu rzeczowego zadania.
Ocena spojnoSci kalkulacji kosaow z opisem

Skala
oceIl

0-30 pkt

0-25 pkt

0- 15

pkt

0-20 pkt

rzeczowym/merytorycznym.
Procentowy wklad fi nansowy of'erenta
Ocena sp6jno6ci poszczeg6lnych element6w oferty.

0- l0 pkt

max. 100

Razem
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Liczba
przyznanych
punkt6w

3. Komisja konkursowa powolana w drodze zarz4dzenia Prezydenta Miasta Bialegostoku
rekomenduje dofinansowanie jednej oferty, kt6ra uzyska najwigksz4 iloSd punkt6w, przy czym
wymagane jest uzyskanie co najmniej 70 punkt6w.

4. Decyzjg o wyborze oferty i o udzieleniu
Bialegostoku w formie zarz7dzenia.

dotacj

i oraz jej wysoko6ci podejmuje Prezydent Miasta

5. PostEpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w, k16rym udzielono dotacji oraz
wysokoS6 przyznatej dotacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miej skim www.bial
na tablicy ogloszeri
w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz na platformie www.witkac.pl*.
6. Od decyzji Prezydenta Miasta Bialegostoku

w

sprawie wyboru ofert

i

udzielenia dotacji

oraz ich wysokoSci nie stosuje sig trybu odwolania.

$6
Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez orga.n
administracji publicznej w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim
oraz r*iqzanych z nimi kosztach

W 2019 r. Miasto Bialystok realizowalo

zadanie pn. ,,Zwigkszenie poczucia bezpieczefstwa
senior6w w miejscu ish Tamie:szkani a poprzez wsparcie w formie konsultacji i drobnych napraw
technicznych w 2019 roku". Srodki finansowe przeznaczone na realizacjg zadania przy udziale
podmiot6w uprawnionych wyniosly 45 000 zl.
W 2020 r. Miasto Bialystok nie realizowaio zadari tego samego rodzaju i nie wydatkowaio Srodk6w
finansowych przeznaczonych na ich realizacjE przy udziale podmiot6w uprawnionych.

* Dopuszcza sig mo2liwo56 zmiany operatora platformy obslugi procedur konkursowych

*r. e@un6FnYirsr.r'

,^"*&il&dn
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a-----

Zalqcznik nr

I

do warunk6w konkursu

Bialystok, dnia

(pieczEtka oferenta)

OSWIADCZENIE
W zwi4zku z ubieganiem sig o dofinansowanie z bud2etu Miasta Bialegostoku realizacji
zadania publicznego pn: ..........
, nizej podpisane osoby,
posiadaj4ce prawo do skladania o5wiadczeri woli w imieniu oferenta, inflormuj4, i2 oferent nie
ubiegal sig i nie ubiega sig, poza ww. konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania
z innych Srodk6w Miasta Bialegostoku.

Osoby skladaj4ce oSwiadczenie:

pieczqtka i podpis
(ew. czltelny podpis i funkcja)

pieczqtka i podpis
(ew. czy.telny podpis i funkcja)

Mi s
lt nicki

zAS I4PCA PREZYDENTA
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