LARZ4DZENIE N.9.?&..flq
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dn.a ..N... czerwca 2019 r.

w sprawie ogloszenia

otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
r.

z zakresu ochrony zdrowia w 2019

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506), art. 1l i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci poZytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.22019 r. poz.688) oraz $ 3 ust. 2 Zarz4dzeniaNr 744119
Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 bttego 2019 r. w sprawie okreSlenia zasad i trybu
postgpowania dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczania zadafl publicznych, zarzqdzam co
nastgpuje:

$1.
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg nastgpuj4cych zadari publicznych z zakresu
ochrony zdrowia:
l) Organizacja III konferencji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dzieci
i mlodzieiy pn.: Dzieci na krawgdzi",
2) ,,Dzialania edukacyjne propaguj4ce ideg udzielania pierwszej pomocy medycznej
wSr6d mieszkaf c6w miasta Bialystok ".

s2.
TreSi ogloszenia zawierajqcego warunki konkursu stanowi zal4cznik do niniejszego
zarz1dzerna.

$3.
Wykonanie zarzqdzeria powierzam Zastgpcy Prezydenta nadzoruj4cemu rcalizacjg zadai
w zakesie spraw spolecznych.

$4.
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniern podpisania.
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Zallcznik do ZARZ4DZI;NIA N. k&.. lrs
PREZYDENTA MIASTA BIAI-EGOSTOKU
z dnia ..J8.. czerwca 2019 r.
Prezydent Miasta Bialegostoku
na podstawie arl.

ll, 12, 13, 14 i l5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ltku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2O19 r. poz. 688) oglasza otwarty konkurs ofert na
realizacjg zadania publicznego z zakresu dzialah na rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami.
Zlecenie realizacji zadari nast4pi w formie powierzenia realizacji zadali.

l.

I. Rodzaje i formy realizacji zadaf
Organizacja III konferencji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dzieci
i mlodzieiy pn.: Dzieci na krawgdzi",

Cel:
Dostarczenie praktycznej wiedzy oraz umiejgtnoSci niezbgdnych

w pracy

profilaktyczno-

terapeutycznej w kontekScie zdrowia psychicznego dzieci i mlodzie?y.

Grupa docelowa:
Konferencja skierowana do ok. 300 specjalist6w z plac6wek pomocowych i oSwiatowych,
pedagog6w, psycholog6w, policjant6w z wydzial6w prewencji, kurator6w sQdowych,
pracownik6w socjalnych, przedstawicieli plac6wek opiekufrczo-wychowawczych oraz
organizacji pozarz4dowych d zialaj4cych w obrgbie zdrowia psychicznego dzieci i mlodzieZy.
Forma dzialari i istotne informacje:
- w ramach konferencji odbgdzie sig min. 5 wyklad6w o ternatyce zwiqzanej z ochron4 zdrowia

psychicznego dzieci i mlodzieZyl
- w ramach konferencji odbgdzie sig min. 5 warsztat6w o tematyce zwiry,anej z ochron4 zdrowia
psychicznego dzieci i mlodzieZy.
-w ramach Srodk6w z dotacji mo2liwe jest pokrycie koszt6w zwi4zanych z :
* cateringiem dla uczestnik6w konf'erencji,
* noclegami dla wykladowc6w i trener6w spoza Bialegostoku,
* przygotowaniem material6w konferencyjnych.
Termin realizacji zadania: od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
WysokoS6 Srodk6w przeznaczonych na realizacjg zadania: 25 000 zl.

W ramach zadania moZe zostai wybrana tylko iedna oferta.
PowyZsza kwota moZe ulec zmianie gdy nast4pi zmiana bud2etu Miasta w czqSci ptzeznaczonej
na realizacjE zadania z waznych przyczyn, niemo2liwych do przewidzenia w dniu ogloszenia

konkursu lub w przlpadku stwierdzenia, Ze zadanie moZna zrealizowai mniejszym kosztem
lub zlo2one oferty nie uzyskaj4 akceptacji Komisji Konkursowej.
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po zloieniu otbrt, dokonaniu oceny Komisji
Konkursowej oraz zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Bialegostoku.
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2.

Dzialania edukacyjne propaguj4ce ideg udzielania pierwszej pomocy medycznej
wSr6d mieszkaric6w miasta Bialystok.

Termin realizacj i zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
Miejsce realizacji zadania: teren miasta Bialystok,
Adresaci: mieszkaicy miasta Bialystok,
Forma realizacji:
1) organizacja kampanii spolecznej zwiaganej z promowaniem schematu udzielania
pierwszej pomocy medycznej z u2yciem jednego z 15tu zewngtrznych defibrylator6w
zamontowanych na terenie miasta (kwota max. do l0% dotacji);
2) organizacja szkoleri z zakesu udzielania pierwszej pomocy medycznej skierowanych
do mieszkafic6w miasta Bialegostoku;

W ramach zadania moZe zostac w brana tv ko iedna of'erta
Na powierzenie realizacji zadania w 2019 roku Prezydent Miasta Bialegostoku w budZetu
Miasta w dziale 851 rozdz. 85149 planuje Srodki w og6lnej wysoko3ci 25.000 zl (slownie:
dwadziedcia pigi tysigcy zlotych).
Po-vqrZsza kwota moZe ulec zmianie gdy nast4pi zmiana bud2etu Miasta w czqSci
przeznaczonej na realizacjE zadania z waznych przyczp, niemo2liwych do przewidzenia
w dniu ogloszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, 2e zadarie mozna zrealizowaf
mniejszym kosztem lub zlo2one of'erty nie uzyskaj4 akceptacji Komisji Konkursowej.
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po zlo2eniu ofert, dokonaniu oceny Komisji
Konkursowej oraz zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Bialegostoku.
W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umow4 Srodki finansowe podlegaj4
niezwlocznemu zwrotowi na rzecz Prezydenta Miasta Bialegostoku dzial 851, rozdz.
8s 149.

II. Warunki przyznawania dotacji:

l.

Zlecenie zadania i ich hnansowanie odbywa sig z odpowiednim zastosowaniem przepis6w
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozlku publicznego
i o wolontariacie (Dz.rJ. z 2019 r. poz.688) oraz innych wla5ciwych przepis6w.

2. WysokoSd przyznanej dotacji moZe by( niZsza, niZ wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku of'erent mo2e negocjowai zmniqszenie zakresu rzeczowego lub wycof'ai ofertg.
3. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zanyjest do:
l) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidy'rvanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakladanych rezultat6w
w przypadku przTznania dotacji w wysokoSci mniejszej niZ wnioskowana;
2) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjg umowy;
3) zlolerna sprawozdania z wykonania zadania publicznego za po5rednictwem platformy
Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Spolecznych
z jednakowq sum4 kontrolnq w terminie okreilonym w umowie. Wz6r sprawozdania
zostal okreslony w rozpoa4dzeniu Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw Pozytku
Publicznego z dnia 24 paZdziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych
wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdai
z wykonania tych zadafi (Dz.U. z 2018 r. po2.2057);
4) wykazania osi4gnigtych rezultat6w, nieosi4grigcie zakladanych rezultat6w moze
skutkowa6 wyst4pieniem z Z4daniem zwrotu dotacji przez Zleceniodawca;
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5) opisl.lvania oryginal6w faktur, rachunk6w oraz innych dokument6w finansowych
lub ksiggowych, potwierdzaj4cych prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie
z zal. Nr 2 do Zan4dzenia Nr l44i 19 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 llutego
2019 r.

4. Prezydent Miasta Bialegostoku moze odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) okaZe sig, iz zaktualizowany zakres realizowanego zadania znacz4co odbiega od
opisanego w zlo2onej pierwotnie ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niZ wnioskowana nie
przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego planu harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie
umozliwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy;
3) zostanq ujawnione nieznane wcze5niej okolicznoSci, podwer:2ajqce wiarygodnoS6
merytoryczn4 lub finansow4 oferenta.
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5. Dotacja na realizacjg zadania objgtego niniejszym ogloszeniem nie mo2e
na:

byi wykorzystana

1) przedsigwzigcia, kt6re sq dofinansow),wane z budzetu miasta;

2) zobowi4zania powstale przed dat4 obowi4zy.wania umowy o udzielenie dotacji;
3) oplaty leasingowe oraz zobowiqzania z tytulu otrzymanych kredyt6w;
4) nabycie lub dzierlawE grunt6w;
5) prace budowlane;
6) zadania inwestycyjne;
7) dzialalno!;C gospodarczq i polityczn4;
8) kary i odsetki;
9) wynagrodzenia oraz inne wydatki na pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacji
zwi4zane z realizacj4 zadania wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakesu realizacji zadania.

III. Termin i warunki skladania ofert.
l.Wkonkursiemogqbraiudzialpodmiotywyrnienionewart.3ust.2i3ustawyodzialalnoSci
pozytku publicznego i wolontariacie prowadz4ce statutow4 dzialalno6i na rzecz os6b
z niepelnosprawnoSciami.

2. Dwa lub wigcej w/w podmiot6w mogq zlo2yi ofertg wsp61nq. Olbrta wsp6lna wskazuje:
1) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bgd4 wykonl'wai poszczeg6lne
podmioty;
2) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej.
3. Umowg zawart4 pomigdzy w/w podmiotami, okeSlaj4c4 zakres ich Swiadczeri skladaj4cych
sig na realizacj E zadania publicznego, zal7cza sig do umowy o realizacjg zadania

publicznego.
4. Podmioty skladaj4ce ofertg wsp6ln4 ponoszq odpowiedzialno6d solidarn4 za zobowi4zania,
o kt6rych mowa w art. l6 ust. I ustawy o dzialalnoSci po2yku publicznego i wolontariacie.

5. Oferty dotycz4ce realizacli zadania publicznego naleZy sklada6 zgodnie ze wzotem
okreSlonym w rozporz4dzenit Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw PoZytku Publicznego
z dria 24 pu2dziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert ramowych wzor6w um6w
dotycz4cych realizacj i zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tych zadari
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersji elektronicznej
za poSrednictwem platformy Wi&ac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw
Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10.

i

6. Termin skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej uplywa
21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania si9 ogloszenia o konkursie 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.
7

. Za ofertE zlolon4 twaZa sig ofertg zlolonE za podrednictwem platformy Witkac.pl oraz
dostarczonq w wersji papierowej z jednakow4 sum4 kontrolnq.

8. Wymagana dokumentacja:

l) prawidlowo wypelniony tbrmularz oferty podpisany przez osoby

upowaZnione
z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego lub
zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny podmiotu i umocowanie
os6b go reprezentuj 4cych;
2) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzajqcy status prawny podmiotu
i umocowanie os6b go reprezentuj4cych - dotyczy oferent6w, kt6rzv nie podlegaj4
do skladania oSwiadczeri

woli, zgod

e

wpisowi w Kraiowym Reiestrze Sadowvm
3) statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wsp6lnej statut kazdej organizacji);
4) o6wiadczenia potwierdzajqce zgodg na wykorzystanie danych osobowych os6b
wskazanych w

ofercie

ie6li dotyczv

9. W przypadku zal4cznik6w skladanych w formie kserokopii kaZda strona zal4cznika powinna

byi potwierdzon a za zgodno{t z oryginalem przez osoby do tego upowa2nione.
10. Nie przewiduje sig mo2liwoSci uzupelnienia zlo2onych ofert.

I

l. Zadanie realizowane w formie powierzenia, nie przewiduje

l.

sig wkladu wtasnego.

IV. Koszty, kt6re w szczeg6lno5ci mog4 byd poniesione z dotacji:
Oferent jest zobowiqzany realizowai zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie
i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Bialegostoku kosztorysern.

2. Koszty zostanE uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
s4 bezpodrednio zwi4zme z realizowanym zadaniem, a takZe s4 niezbgdne dta jego

1)

2)
3)
4)
5)

realizacji;
w kosztorysie, w pozycji w ramach kt6rej s4 rozliczane;
sq racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
odzwierciedlaj4 koszty rzeczywiste, a lakze s4 skalkulowane proporcjonalnie dla
przedsigwzigcia objqtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym mo2e by6
jedynie czgSi wynagrodzenia ksiggowego, jezeli wykonuje on w ramach godzin pracy
r6wnie2 inne zadania, rlie zwiqzane z obsfugq projektu);
zostan4 poniesione w okresie realizacj i zadania;
s4 uwzglgdnione

6) s4 poparte wla6ciwyrni dowodami ksiggowyni oraz s4 prawidlowo

opisane

i odzwierciedlone w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowi4zany do prowadzenia
wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych
ta realizacjq zadanta zgodnie z ustawq o rachunkowoSci, w spos6b umoZliwiajqcy
identyfikacjg poszczeg6lnych operacji ksiggowych).

3. Koszty osobowe i bezosobowe mog4

1)

byi ponoszone w nastgpuj4cym

zakresie:

wynagrodzenia za realizacjg zadai wraz z przewidzianymi prawem narzutami
platne zgodne z cenami obowi4zuj4cyrni na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty
nale2y w szczeg6lno6ci okredlii stawkg wynagrodzenia oraz formg zatrudnienia
dla ka2dego stanowiska pracy;

2) koszty

bezosobowe - wynagrodzenie os6b zaangalowanych bezpoSrednio przy
realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo.

V. Dokonywanie przesunigd w zakresie ponoszonych wydatk6w
w czasie realizacji projektu.
Je2eli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie jest r6wny odpowiedniemu kosztowi okreSlonemu w umowie, to uznaje sig go
za zgodrry z umowq wtedy, gdy nie nast4pilo zwigkszenie tego wydatku o wigcej niZ 15ok.

VI.

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

I . Prezydent Miasta Bialegostoku

powoluje Komisjg Konkursow4 do zaopiniowania zlo2onych

ofert.

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

3. Po zapoznaniu sig z opiniq Komisji

i jej

Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacji
wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarz4dzenia,

w terminie do 30 dni od daty koncowego terminu skladania ofert.

4.

Decyzja o rozstrzygnigciu konkursu nie jest declzj4 administracyjnq w rozumieniu
przepis6w Kodeksu postgpowania administracyjnego. Od powy2szej decyzji nie stosuje sig
trybu odwolania.

5. Kuzdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, mo2e 24dat uzasadnienia
wyboru lub odrarcenia oferty.
6. Odrzuceniu podlegaj4 of'erty nie spelniaj4ce nastgpuj4cych

l)

kyteri6w formalnych:

w formie nieodpowiadajqcej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz
nie zlolone poprzez platformg Witkac.pl;
zlolone po terminie;
dotycz4ce zadania, kt6re niejest objgte celami statutowymi oferenta;
zloZone przez podmiot nieuprawniony;
podpisane przez osoby nieupowa2nione;
przy braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczflelny;
do kt6rych nie dolqczono wymaganych zat4cznik6w:
zawieraj4ce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodnoSi z oryginalem
przez osoby do tego upowaznione.
7. Wyb6r ofert stanowiqcych formg realizacji zadatia, o kt6rym mowa w rozdziale I nastgpuje
w oparciu o nastgpuj4ce kryteria meryoryczne:
zloiore

2)
3)
4l
5)
6)
7)
8)

Lp

Przyl' gte

kryteria oceny
oferty

Skala
ocen

Punkty kontrolne oceny

Czy podmiot dysponuie

zasobem

lokalowym umo2liwiaj4cym realizacjE
I

Mo2liwo6C realizacji zadania
publicmego przez oferenta

zadallia2

Czy opis planowanych

dziala{

gwarantuje osi4gnigcie celu zadania?

Czy zakladare cele sE spojne
rezultatami?

z

0-30

pkr

Liczba
przyznanych
punkt6w

Czy przedstawiona kalkulacja kosa6w
jest sp6jna z opisem dzialai?
Czy wysokoSc wnioskowanej dotacji jest
adekwatna do planowanych dzialari?

Kalkulacja kosztow realizacji
2

zadania, w 1ym w odniesieniu do
zakesu rzeczowego zadania

Czy planowane wydatki sq zasadne
w odniesieniu do zakresu rzeczowego

0-25

pkt

zadatia?
ZadekJarow ana przez podmiot

jako3i wykonania zadania
-]

i kwalifikacje os6b, przy 'tdzrale
kt6rych podmiot ma realizowa(
zadanie
Zasigg pomocy oferowanej
przez podmiot

I
5

StarannoSi w przygotowaniu

oferty

o
.
.

Czy do5wiadczenie oferenta gwarantuje
wtaSciw4 realizac.jg zadania?
Wiarygodno6i i rzetelno6c podmiotu?
Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy
reabzacji zadarta s4 wystarczaj4ce do
realizacji programu?

Ocena skali realizowanego projektu t1
liczba os6b obiqtych projektem.
Czy poszczeg6lne czg6ci oferty s4 ze sobq

0-30

pkt

0-5 pkt
0-10

sp6jne?

Czy oferta sporzq&ona jest

jasno

pkr

i przej rzyic ie?
111ax

Razem

100

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskaj4 co

najmniej

70 punkt6w.

9. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w, wysokoSi przYznanej
dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Inlbrmacji Publicznej, na stronie
intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialyrnstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzgdu
Miejskiego. w miejscu przeznaczonp na zamieszczanie ogloszen, a taki e na platformie
Witkac.pl.

VII.

Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealtzowanych przez
organ administracji publicznej w dw6ch ostatnich latach oraz zwiezanymi z nimi
kosztami:

W budZecie Miasta Bialegostoku na 2017 r. suma Srodk6w przeznaczonych na realizacjq
powyzszego zadania wyntosla 0, O0 zl
W bud2ecie Miasta Bialegostoku na 2018 r. suma Srodk6w przeznaczor,ych na realizacjq
zadania w
osla - 40000.00 zl
S

VIII.

Ogloszenie konkursowe zamieszcza sig w Biuletlnie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzgdu Miejskiego w Bia(vmstoku www.bialystok.pl' w siedzibie
Urzgdu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogloszeri, a takie
na platformie Witkac.pl.
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