Bialystok, dnta

tlt

fistopada2)22r.

ZAPROSZENIE PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU
DO SKT-ADANIA OFERT NA REALIZACJQ ZADANIA PUBLICZNEGO W CELU

poMocy oBywATELOM UKRAINY W Z]i,.|ZKU ZKONFLTKTEM
ZBROJI\TYM NA TERYTORIUM TEGO PA]TSTWA
poMINr4CrEM
z
OTWARTEGO KONKT RSU OFERT

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obyrvatelom
ukainy w zwi4zkt z konfliktem zbrojnym na terrorium tego pafstwa 1oz. rJ.'z 2022 r.

poz. 583 z p62n. zm.) oraz $ 2 rtst. 2 Zarz4dzeriaNr 1070/22 Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia 20 wrzesnia 2022 r. w sprawie okedlenia trybu postgpowania o udzielenie, siosobie
rozliczania orazkontroli dotacj i dl a oryanizacji pozarzqdowych na r ealizacjg zadah puuticzrry"t
w celu pomocy obywatelom ukainy w zwi4zku z konfliktem zbrojnym'na terytorium tego
pafstwa z pominigciem otwartego konkursu ofert, prezydent Miasta Bialegostoku zaprasza do
skladania ofert na realizacjg zadai w celu pomocy obywatelom ukralny z pominigciem
otwartego konkursu ofert.

$r

Rodzaj zadania i wysoko66 Srodk6w publicznych
Rodzaj zadania publicmego zwiqzanego z pomocQ obywateli Ukrainy: pomoc rzeczowa
Zlu.nodciowa ofiarom katastrof, klEsk 2ywiolowych, konflikt6w zbiojnych wojen
w kraju i za granicq.

i

i
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celem realizacji zadania publicznego jest udzielenie pomocy rzeczowej i zywnofciowej
'w
obywatelom Ukainy przebywajqcym na terenie miasta Bialegostoku
zwiqzku
z konfliktem zbrojnym na ter)torium tego paristwa.

J

odbiorcy zadania obywatele ukrainy przebywai4cy na terenie miasta Bialegostoku
w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa6stwa.

4

W ramach realizacji zadania oczekiwane s4 dzialania polegajqce na:
a) pozyskiwaniu i wydawaniu produkt6w 2ywnoSciowych, 6rodk6w czystoSci, artykul6w
higienicznych, obuwia odzieZy pochodzlcych z r6imych Zr6dei w6r6d obywateli
Ukrainy przebywaj4cych na terenie Bialegostoku w zwi4zku z konfliktem zbrojnyrn na
terytorium tego paflstwa,
b) zorganizowaniu spotkania swi4tecznego opartego na tradycji Swiat Bo2ego N arcdzenia
dla obywateli Ukrainy przebyxrai4cych na terenie Bialegostoku w zwi4zku z konfliktem
zbrojnym na terytodum tego pafstwa (w szczeg6lnodci: przygotowanie potraw
Swi4tecznych, or ganizacja czgici artystycznej, np. sluchanie i dpiewanie kolgd, uystgpy
grup wokalnych, tanecznych).

i

5.

Oczekiwane rezultaty zadania publicznego:

a) liczba os6b/rodzin objgtych pomocq,
b) liczba wydanych paczek,
c) liczbazorganizowanych spotkan,
d) liczba wydanych posilk6w,
e) inne wskazane przez Oferenta.
I

6.

Nie przewiduje sig pobierania swiadczeri pieniEinych od odbiorc6w zadania publicznego.

7.

Zadariapowinny byi realizowane w obiektach dostosowanych do rodzaju prowadzonej
dzialalnoici. Priechowywanie artykul6w spo2ywczych musi spelnia6 wymogi okeslone
przez ich producenta.

8.

WysokoS6 (rodk6w publicmych przemaczonych na rcalizacl9 zadania wynosi 50 000 zl
(slownie: pigddziesi4t tysigcy zlotych)'

$2
Termin i warunki reatizacji zadania publicznego

1. Termin

realizacji zadania publicznego ustala sig od dnia 12 grudnia 2022

r. do dnia

3l grudna2022r.

2.

Zlecenie rcalizaqi zadania nast4pi w formie powierzenia.

3.

O przyzn,frie dotacji na realizacjq zadania mog4 ubiega6 sig podmioty okreslone w art. 3
ust. 2 i : ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, kt6rych cele
statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnodci w sferze objqtej zaproszeniem'

4.

Dwa lub wigcej podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 2, mog4 zlo2y6 ofertg wsp6ln4.
Oferta wsp6lna wskazuje:
a) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego b9d4 wykonywa6 poszczeg6lne

b)

PodmiotY;
spos6b reprezentacj i podmiot6w wobec organu administracj i publicznej '

.

Umowg zawart4 pomigdzy ww. podmiotami, okreslaj 4c4 zakres ich Swiadczei skladaj 4cych
sig na realizacjtg zadania publicznego, zal4cza si? do umowy o realizacig zadania
publicmego.

6.

Podmioty skladaj4ce ofertg wsp61n4 ponosz4 odpowiedzialnos6 solidam4 za zob owi}zuia,
art. 16 ust. ustawy dzialalnoSci po2yku publicznego
kt6rych mowa
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w

o

o

i o wolontariacie.
najwyasz4 starannodci4 gwarantuj4c4 jego wykonanie
zawart4 umow4 oraz
spos6b efektywny, oszczgdny terminowy, zgodrue
w
ofercie.
zakresie
opisanym
przepisami,
w
i
z obowipuj4cymi standardami

7.

Z,adafie winno

g.

Realizacja zadania publicznego musi odbpva6 sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:
a) zasada zapewnienia dostgpno(ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami polega
na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostqpnoSci architektonicmej, cyfrowej
oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnta 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 tpoz. 1079),
b) zasada r6wnego traktowania - omaczar6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na plei,
rasg, pochodzenie etniczne, narodowo5d, religig, wyznanie, Swiatopogl4d,
niepelnosprawnoS6, wiek, orientacj g seksualn4.

w

byi realizowane z

i

z

-
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9.

Zleceniobiorca zobowi4zany jest do:

a) prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania potwierdzajqcej

b)

c)
d)
e)

f)

g)

realizacjg
zaloionych cel6w, dzialan i rezultat6w, w tym bie2qcego monitoringu realizowanych
dzialan (np. liczba os6b korzystaj4cych ze wsparci4 liczba wydanych posilk6w, liczba
wydanych paczek) i niezwlocznego przekazywania danych na wezwanie Departamentu
Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,
gromadzenia, przechowywania przetwarzania danych osobowych uczestnik6w
zadania zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
informowania Zleceniodawcy o kazdej zmianie maj4cej wplyw najakoS6 Swiadczonych
usfug, bezpieczeirstwo adresat6w realizowanego zaduia oraz jego ci4gloSd,
wyodrpbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjg umowy,
opisywania dokumentacji finansowo-ksiggowej zwiqzanej z realizowanym zadaniem
zgodnie
wlycznymi okeSlonymi w zawartej umowie realizacjg zadanta
publicznego,
sporz4dzania i zloZetia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie
okeSlonym w umowie wg wzoru okeSlonego w Rozporz4dzeniu Przewodnicz4cego
Komitetu Do Spraw Po4tku Publicznego z dnia 24 puldziemika 2018 r. w sprawie
uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadarua
publicznego (Dz. U. 22018 r., po2.2055),
udzielenia na wezwanie Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, w wymaczonym terminie, dodatkowych informacji wyjaSnief,
oraz dostarczenia dowod6w do zlo2onych sprawozdah z realizacji zadania publicznego.

i

z

o

i

tj. zmniej szania i zwiEkszania wartoSci
pomigdzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w okredlonymi w kalkulacji przewidyrvanych
koszt6w realizacji zadania publicznego, jednak nie wigcej niz 10%.

10. Dopuszcza sig mo2[iwoSi dokonywania przesunig6,

uwagi na panuj4c4 sytuacjg epidemiczn4, w trakcie realizacji zadania publicmego
Zleceniobiorcy zobowi4zani s4 do zapoznania sig i stosowania do aktualnych przepis6w
prawa i wylycznych dotycz4cych zapobiegania i rozprzestrzeniania sig chor6b zakaLnych
oraz wsp6lpracy z wla6ciwymi sfuzbami i instytucjami.

1l.Z

w ofercie zakladanych
cel6w, dzialan i rezultat6w realizzcji zadania publicznego. W przypadku nieosiqgnigcia
zalo2onych cel6w, dzialari i rez,itat6w Zleceniodawca okreSla wysokoSi dotacji do zwrotu

12. Zleceniobiorca zobowiqzanyjest do zrealizowania przedstawionych

kierujEc si9 zasad4 proporcjonalnodci.
13.

W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umow4 Srodki finansowe podlegaj4
niezwlocznemu zwrotowi ta rzecz Prezydenta Miasta Bialegostoku.

14. W przypadku rezygnacji przez Zleceniobiorcg z realizacji zadania po przekazaniu dotacji,

Srodki finansowe podlegaj4 niezwlocznemu zwrotowi na rzecz Prezydenta Miasta
Bialegostoku.
15.

Informacja o finansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Bialegostoku wraz
z obowi4zrli4cym logotypem Miasta powinna znale26 sig w miejscu realizaqi zadania
publicznego, na wszystkich materialach dotycz4cych realizowanego zadmia
oraz na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu pruymana zostanie dotacja w spos6b
zapewniaj 4cy

jej dobr4

widocznoS6.
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16.

Prezydent Miasta Bialegostoku zaklada potrzebg prezentacji rezultat6w zadama
publicznego na spotkaniach i uroczystosciach organizowanych przez Miasto Bialystok,
co potencjalni oferenci powinni wziqi pod uwagg podczas skladania oferty'

$3
Termin i warunki skladania ofert
zgodne ze wzorem oke6lonym jak dla uproszczonego wzoru ofert skladanych
w trybie art. 19a ustawy z drua 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z2022 r.,poz.1327 z p62n. zm.) wprowadzone Rozporz4dzeniem
Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Po2y'tku Publicznego z dnia 24 pu2dziemika
2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z
realizacji zadania publicmego @2. U. z 2018 r., poz. 2055) nalezy sklada6 w wersji

1. Oferty

pomoc4 platformy witkac.pl onz zloZyA w wersji papierowej
do Prezydenta Miasta Bialegostoku za po6rednictwem:
a) Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Bema
601 l, I 5 -37 0 Bialystok;
b) Kancelarii Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej 1, 15-950
Bialystok;
c) operatora pocztowego na podany adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1, l5-950 Bialystok,

elektronicznej

za

d) elektronicznej skrzynki podawczej, oferta zlolona w postaci dokumentu
elektronicznego musi by6 podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem
potwierdzonym profi lem zaufanym ePUAP.

2.

Termin skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej uplywa dnia
o godzinie 15.30 od daty ukazania sig zaproszenia zznieszczonego w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl,
na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz na platformie
witkac.pl.

3.

O zachowaniu terminu decyduje data wplywu oferty do Urzgdu w wersji papierowej

f

4. Za ofertE zlo2or4 w

spos6b prawidlowy uznaj e sig ofe(Q zlo2on4 za po5rednictwem
platformy witkac.pl oraz dostarczonq w wersji papierowej z jednakow4 sum4 kontroln4.

5.

Jeden oferent mohe zloLry€ maksymalnie

6.

OfertE oraz zalqczniki rale?y

7.

W formularzu oferty nie wolno dokonywa6 Zadnych skre6leri i poprawek. We wskazanych
miejscach nale2y umieSci6 pieczgi podmiotu i podpisy osoby lub os6b upowaZnionych.

I

ofertg.

zlozyi wjednym egzemplarzu.

8. W formularzu

oferty w pkt. 5 dotycz4cym charakterystyki Oferenta nale?y wykazac
doSwiadczenie w zakesie dzialari na rzecz uchodLciw (z oke6leniem czasu, liczby
i rodzaj6w dotychczas zrealizowany ch dziaLai/ pnedsigwzigi).

9.

Wymagane dokumenty:

4

a)

formularz oferty podpisany przez osoby upowa2xrione do skladania odwiadczeri woli,
zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru Sqdowego lub zgodnie z innym
dokumentem potwierdzajqcym status prawny podmiotu i umocowanie os6b go
reprezentuj qcych,

b)

c)
d)

e)
10.

wygenerowane z platformy witkac.pl potwierdzenie zloflenia oferty podpisane przez
osoby upowaZnione do skladania oSwiadczeri woii, zgodnie z wyciqgiem z Kmjowego
Rejestru S4dowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzajqoym status prawny
podmiotu i umocowanie os6b go reprezentuj4cych
aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwieizajqcy status prawny podmiotu
i umocowanie os6b go reprezentuj4cych - dotycz.v oferent6w. kt6rzy nie podlegaj?
wpisowi w Kraiowym Reiestrze Sadowvm.
kopia aktualnego statutu,
inne dokumenty
rekomendacja d1a organizacji, umowa partnerska
lub oSwiadczenie partnera itp.

np.

W przypadkn zal4cznikow skladanych w formie kserokopii kazda strona zal4cznika
powinna by6 potwierdzona za zgodnoSi z oryginalem przez osobg lub osoby upowaZnione
do skladania o5wiadczei woli, zgodnie z wyciqgiem z Krajowego Rejestru S4dowego lub
zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj?cym status prawny podmiotu i umocowanie
os6b go reprezentuj qcych.
s4

Termin i tryb dokonywania wyboru ofert
zapewnienia jawno(ci postQpowania o udzielenie dotacji oferty zostaj4
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na
portalu miej skim www.bialystok.pl oraz na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku oraz na platformie witkac.pl.

1. W celu

2.

Oferta zostaj e rozpatrzora tiezwlocznie po uplywie terminu wyznaczonego w zaproszeniu
do skladnia ofert.

3.

W przypadku stwierdzenia, i2 zlo2ona oferta jest niekompletna, nie zawiera niezbgdnych
do rozpatrzenia oferty informacji Oferent jest informowany drog4 mailow4 lub
telefonicznq, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ofercie o koniecznoSci
niezwiocznego uzupelnienia lub poprawy oferty.

4. W przlpadku

spelnienia wymog6w formalnych zlolonej oferty, Departament Spraw
Spolecznych dokonuje oceny mozliwoSci i sposobu realizacji zadania, zakesu rzeczowego
zadania oraz koszt6w i rekomenduie odrzucenie lub przyjgcie oferty do dofinansowania,
uzasadniaj4c wyb6r i proponuj4c wysoko66 dotacji oraz przekantjqc do ostatecmego
rozstrzygnigcia Prezydenta Miasta Bialegostoku.

5.

Dopuszcza sig moZliwodi negocjacji z Oferentem zakresu rzeczowego (w tym zakladanych
rezultat6w realizacji zadania publicznego) i kosztorysu realizacji z adNia z twzglEdnieniem
aktralizaqi zadania w platformie witkac.pl.

6.

Prezydent Miasta Bialegostoku zastrzega sobie prawo do zmniejszenia b4d2 zwiEkszenia
kwoty wnioskowanej dotacj i.
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7.

Od rozstrzygnigcia w sprawie wyboru oferty

i

udzielenia dotacji nie stosuje siE trybu

odwolawczego.

8.

Po wyborze oferty przezPrezydenta Miasta Bialegostoku niezwlocznie zawiera sig umowg

rcalizaili zadania publicznego z uwzglEdnieniem przepis6w art.221 rtst.2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

$s

Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie ofert
Wigcej informacji o zaproszeniu moZna uzyska6 w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu
Miejskiego w Bialymstoku, ul. Bema 6011, tel. 85 869 6550, 85 869 6573, e-mail:
dsp@um.bialystok.pl.
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NT MIASTA
Tade.usz Truskqlaski
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