LARZ4D zENrE NR I J.1../1 e
PREZYDENTA MIASTA BIAtr,EGOSTOKU
z dnia ..Jn..[2qINL0,,.... 2ol9 r.

w

sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu dzialari na rzecz os6b niepelnosprawnych w 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1i arl.92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. lJ.22019 r. poz.511), art. 11 i 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poz).tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 688) oraz na podstawie arf. 35 a ust. 1 pkt 6 ustawy z drua 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 5111) oraz $ 3 ust. 2 Zarz4dzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie okeslenia zasad i trybu postQpowania
dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczania zadai publicznych, zarz4dzam co nastgpuje:
s1.
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjE zadania public znego
os6b niepelnosprawnych w 2019 r.

z zakresu dzialah na rzecz

Swiadczenie uslug opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu
zamieszkania osoby niepelnosprawnej lub oSrodku wsparcia, domu pomocy spolecznej

jako zorganizowanej uslugi

s2.
TreSi ogloszenia zawierajqcego warunki konkursu stanowi zal4cznik do niniejszego
zatz4dzeria.

s3.

Wykonanie zarzEdzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta nadzoruj4cemu realizacjg zadait
w zakresie spraw spolecznych.

s4.

Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.lJ. z2Ol8 r. poz. 1000, 1076, 1925,
2192,2354.22019 r. poz.730 i 924.

zatlczrik dozARZADzENIa Nn . 1Li5. ns
PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU
z a;a . ),4..12L{.$ t az... 2ot9 r.
Prerydent Miasta Bialegostoku
na podstawie art.

ll, 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozl'tku

publicrnego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oglasza otwarty konkurs ofert na
realizacjg zadania publiczne go z zahestt dzio)aA na rzecz osob niepelnosprawnych.

I.

Warunki realizacji zadania:

Rodzaj zadania:
Swiadczenie uslug opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu
zamieszkania osoby niepelnosprawnej lub osrodku wsparcia, domu pomocy spolecznej
jako zorganizowanej uslugi
Cel:
Zapewnienie wsparcia czlonkom rodzin lub opiekunom sprawujqcych bezpodredniq.opiekg nad
dzie1mi oraz o.obu11i niepelnosprawnymi poprzez mo2liwo3i uzyskania doru2nq, czasowej
pomocy w formie uslug opieki wytchnieniowej.

Grupa docelowa:

opiekunowie sprawuj4cy bezpoSredni4 opiekq nad dzieimi
z orzeczeniem o niepelnosprawnosci l4cznie ze wskazaniami: koniecznosci stalej lub
dlugotrwalej opieki lub pomoiy innej osoby w zwipku ze znacznie ograniczon4 mo2liwodci4
Czlonkowie rodzin

lub

.u.odri.lnij egzystencj i oraz koniecznoSci stalego wsp6ludziatu na co dzien opiekuna dziecka
w procesie jlgo liczenia, rehabilitacji i edukacji, a takZe nad osobami ze znacznyiT stopniem
niepelnosprawnoSci, bgd4cy mieszkancami Bialegostoku.

Forma dzialafi i istotne informacje:
1

.

Form4 realiza cji zadaruabgdzie swiadczenie usiugi opieki wychnieniowej w ramach pobltu
dziennego, skiirowanego do czlonk6w rodzin lub opiekun6w sprawuj4cych bezpogredni4

opiekg nad dzie6 mi z oieczeniemo niepelnosprawnodci l4cznie ze wskazaniami, o kt6rych
oraz os6b o znacznytr. stopniu niepelnosprawnosci niekorzystaj4cych
mowa powyZej
-uslug
(w szczeg6lnosci ustug opiekunczych b4d2 specjalistycznych uslug
, innyc'h form
opiekuriczych) w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej,
bl oSrodku wsparcia, domu pomocy spolecznej jako zorganizowanej uslugi'

2. Uslugi opieki wytchnieniowej musz4 by6 ukierunkowane na

potrzeby osoby

niepilnosprawnoSciami. W ramach opieki Swiadczone mog4 by6 m'in':
- udzielanie pomocy w podstawowych czynnoSciach 2yciowych,
- pielggnacj a,
- opieka higieniczna,
- kontakt z otoczeniem,
dodatkowowramachopiekiorganizowanejwo6rodkuwsparcia,domupomocyspolecznej
jako zorganizowanej uslugi zapewnione musz4 by6 m' in':
- miejsce pobltu wyposazone w niezbqdne meble i sprzqt,
- wy2ywienie zgodr'ie z warunkami programu,
- utrzymanie czystoSci,
- zapewnienie organizacji czasu wolnego.

,

$

w

3.

pierwszej

z

kolejnodci
uslug opieki wychnieniowej powinny skorzystai dzieci
niepelnosprawne z orzeczeniem o niepelnosprawn olci l4cznie ze wstazaniarni, o kt6rych
mowa powyZej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci, kt6re s4 calkowicie
niesamodzielne.
4. w celu oceny stanu dziec.i z orzeczeniem o niepelnosprawnosci l4cznie ze wskazaniami,
o kt6rych mowa powyZej oraz os6b ze znacmym stopniem niepernosprawnosci rekarz
specjalista
zgodnie z sfylolem przyczyly niepelnosprawno5ci znajduj4cej sig na
orzeczenit, powinien uzupelnii
,Kartg oceny stanu packnta wg modyfiiowaiej skari
Barthel. Jesli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 purikt6w ,r6wcras opieka
wltchnieniowa w pierwszej kolejnosci powinna trafii wlasnie do takiego pacjen ta- czio*a
rodziny lub opiekuna sprawujqcego bezpo5redni4 opiekg nad takq osoi4.
5. w przypadku swiadczenia uslugi opieki wltchnieniowej w formie pobyiu dziennego
w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej, koszt jednej gid"iry nie -powinien
przekroczy1 30 zl,
b) osrodku wsparcia, domu pomocy sporecznej jako zorganizowanej uslugi koszt jednej
godziny nie powinien przektoczyt, Z0 zl.

-

6.

wl, nagane

jest

zatrudnienie. os6b posiadai4cych odpowiednie kwalifikacje do
opieki nad osobami z r62n]m.j niepelnosprawnosciami, m.in. opiekun lub asystent'osoby
niepelnosprawnej, pielggniarka, fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta zajgciowy, pracownik
socjalny.

7' w przypadku Swiadczenia uslugi opieki wl.tchnieniowej w formie pobltu dziennego
w wymiarze powyzej 4 god.zin dziennie plac6wka przyjmuj4ca dziicko z orzeczot4

niepelnosprawnodci4 lub osobg niepernosprawnQ ma odwiq;k zapewni6 wyzywienie
odpowiednie do potrzeb.
8. obowi4zuje limit 240 godzin dla opieki wychnieniowej dla czlonka rodziny lub
opiekuna
bezpodredni4 opiekg nad dzieckiem lub oiob4 niepelnosprawni.
^ _lpiawujacego
9. Uslugi opieki wychnieniowej przyznawane bgd4 na wniosei< crionka iodziny
lub opiekuna
sprawujqcego bezposredni4 opiekg decyzi4 administracyjnq wydawan4 pizez
Dyrektoru
Miejskiego osrodka Pomocy Rodzinie w Biarymstoku rub inn4 osobg upowaznion4.
l0' cel zadania publicznego winien byi wskazany w czgsci III pkt 3 oferry ,,Syntetycly opis
zadania" i musi byi sp6jny z zalo2onymi rezultatami.
1 1. Oferent zobowipany jest do wskazania przewid yr,vanych
rezultat6w. Rezultaty muszE byi
mierzalne i realne do osi4gnigcia.
12'-Kosay obslugi zadania publicznego, w tym kosay administracyjne nie mog4 przekroczyt
20 7o calkowitej wartoSci projektu.
13. Zadanie musi byi realizowane na terenie Miasta Bialystok.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Zlecenie realizacji zadania nast4pi w formie powierzenia rcarizacji zadania.
WysokoSd Srodk6w przeznaczonych na realizacjq zadania:

I

056 000,00 zl, w tym:

dwiadczenie uslugi opieki w1'tchnieniowej w formie pobytu dziennego w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej -'1 00g 000,d'0 zr (maksymalna liczba
godzin wsparcia - 33 600), w tym:
- osoby dorosle z orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci 64g 000,00
zl
(maksymalna liczba godzin wsparc ia _ 21 600i
dzieci niepelnosprawne z orzeczeniem o niepelnosprawnosci
360 000,00 zl
(maksymalna liczba godzin wsparcia _ 12 000)

'
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-

b) o6rodku wsparcia, domu pomocy spolecznej jako zorganizowanej uslugi
(maksymalna liczba godzin wsparcia - 2 400)

-

48 000'00 zl

Powy2sza kwota moZe ulec zmianie gdy nast4pi zmiana budzetu Miasta w czgSci prz ezaaczonej
na realizacjg zadania z waiinych przyczyn, niemo2liwych do przewidzenia w dniu ogloszenia
konkursu lub w przlpadku stwierdzenia, 2e zadanie molna zrealizowat mniej szym kosztem
lub zlo2one oferty nie uzyskaj4 akceptacj i Komisji Konkursowej.

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po zloZeniu ofert, dokonaniu oceny Komisji
Konkursowej onz zatwierdzeni:u przez Prezydenta Miasta Bialegostoku.

przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umowq Srodki finansowe podlegaj4
niezwlocznemu zwrotowi La rzecz Prezydenta Miasta Bialegostoku - dzial 853, rozdz. 85311
- rehabilitacja zawodowa i spoleczna os6b niepelnosprawnych.

W

II. Warunki przyznawania dotacji:
1

.

i ich finansowanie odbllva sig z odpowiednim zastosowaniem przepis6w
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZ1'tku publicznego
i o wolontariacie (Dz.IJ.22019 r. poz. 688), z uwzglgdnieniem art.22l ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 22019 r. poz. 869).
Zlecerue zadanta

2. Wysoko66 przyznanej dotacji moze bye ni2sza, ni2 wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent moze negocjowa6 zmniejszenie zakesu rzeczowego lub wycofai ofertg.
3. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjE zobowi4zany jest do:
1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywalych koszt6w realizacji zadania,

i

zaktualizowanego planu harmonogramu oraz aktualizacji zakladanych rezultat6w
w przypadku przyznania dotacji w wysokoSci mniej szej niz wnioskowana;
2) wyodrgbnienia ewidencji ksiEgowej 6rodk6w otrzymanych na realizacjq umowy
i dokonywanych z tych Srodk6w wydatk6w;
3) posiadania wyodrgbnionego rachunku bankowego dla Srodk6w pochodz4cych
z Programu;
4) realizacji zadania najwylsz4 starannoSci4, zgodnie zawart1 urnow4 oraz
z obowi4zui4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie;
5) zlo2enia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za po5rednictwem platformy
wersji papierowej do Departamentu Spraw Spolecmych
Witkac.pl oraz
z jednakow4 sum4 kontrolnE w terminie okredlonym w umowie. Wz6r sprawozdania
zostal okreSlony w rozporuqdzeniu Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Pozytku
Publicznego z dnia 24 pet2dziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert ramowych
wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdari
z wykonania tych zadah (Dz.U . z 2018 r. poz. 2057);
6) wykazania osi4gnigtych rezultat6w, nieosi4gnigcie zakladanych rezultat6w moZe
skutkowa6 wyst4pieniem z l4daniem zvvrotu dotacji ptzez Zleceniodawc7;
7) opisywania oryginal6w faktur, rachunk 6w oraz innych dokument6w finansowych
lub ksiEgowych, potwierdzaj4cych prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie
z zal. Nr 2 do Zarz4dzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lfiego

z

z

w

i

2019 r;

8)

o

ze Srodk6w pochodz4cych

z

Funduszu
SolidamoSciowe go przyznanych w ramach Programu ,,Opieka wltchnieniowa" - edycja

informowania

wsparciu finansowym

2019 orazbtdaetu Miasta Bialegostoku. Informacja na ten temat powinna sig maleZi we
wszystkich materialach, publikacjach dla medi6w, ogloszeniach oraz wyst4pieniach
publ icznych dot y cz4cy ch r ealizowane go zadalia;
9) umieszczania logo Ministerstwa Rodziny, Pracy Polityki Spolecmej oraz logo
,,Wscho&4cy Bialystok" na wszystkich materialach, w szczeg6lnoSci promocyjnych oraz
informacyjnych, dotycz4cych realizowanego zadarria w spos6b zapewniaj4cy jego dobra

i

widoczno36.

4. prezydent Miasta Bialegostoku moze odm6wi6 podmiotowi wyionionemu w konkursie
przyznania dolacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) okaze sig, i2 zaktualizowany zakres realizowanego zadaria znacz4co odbiega od
opisanego w zloZonei pierwotnie ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniej szej kwocie ni2 wnioskowana nie
przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego planu harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie
umo2liwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy;
3) zostan4 ujawnione nieznane wczeSniej okolicznoSci, podwa:zaj4ce wiarygodnodi
merytorycm4 lub finansow4 oferenta.

i

5

. Dotacj a na

realizacjg zadartia

obj

gtego niniej szym ogloszeniem nie moZe byd wykorzystana

na:

l) przedsigwzigcia, kt6re s4 dofinamowywane

z bud2etu miasta;

2) zobowiqzania powstale przed dat4 obowipywania umowy o udzielenie dotacji;
3) oplaty leasingowe oraz zobowiqzania z tylctltt ovzymanych kredy6w;
4) nabycie lub dzierZawg grunt6w;
5) prace budowlane;
6) zadania inwestycyj ne;
7) dzialalnoSd gospodarcz4 i polityczn4;

8) wynagrodzenia oraz inne wydatki na pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacj i
zwiqzane z realizacj4 zaduia wykazate w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakesu realizacji zadania:
9) kary i grzywny;
10) odsetki za opiinienia w regulowaniu zobowi4zah oraz odsetki za zwlokg z tltulu
nieterminowego regulowania wplat nale2noSci budZetowych i innych nale2no6ci, do
kt6rych stosuje sig przepisy ustawy Ordynacja podatkowa;
1 1) wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych;
12) podatek VAT, kt6ry mo2ma odzyskai na podstawie przepis6w krajowych;
13) zakup Srodk6w trwalych.

III.

Termin i warunki skladania ofert.

l.Wkonkursiemogqbradludzialpodmiotywymienionewart.3ust.2i3ustawyodzialalno6ci
poZltku publicznego i wolontariacie prowadz4ce statutowq dzialalno3i na rzecz os6b
z niepelnosprawnoSciami.
2

.

Dwa lub wigcej w/w podmiot6w mogq zloZy| ofertg wsp6ln4. Oferta wsp6lna wskazuj e :
1) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicmego b9d4 wykonywa6 poszczeg6lne
podmioty;
2) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej.

3. Umowg zawart4 pomigdzy w/w podmiotami, okeSlaj4c4 zakes ich dwiadczeri skladaj4cych
sig na realizacj zadania publicznego, zal4cza siE do umowy
realizacjE zadania

g

publicmego.

o

4. Podmioty skladaj4ce ofertE wsp6ln4 ponosz4 odpowiedzialnoSi solidam4 za zobowi4zania,
o kt6rych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o dzialalno6ci poZltku publicznego i wolontariacie.

5. Oferty dotycz4ce realizacji zadania publicznego rale2y sklada6 zgodnie ze wzorem
okredlonym w ro zporzqdzenitPrzewodnicz4cego Komitetu Do Spraw PoZytku Publicznego
z drua 24 pa2dzierruka 2018 r. w sprawie wzor6w ofert ramowych wzor6w um6w
dotycz4cych real izacji zadahplblicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadari
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersji elektronicznej
za poSrednictwem platformy Witkac.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 uptywa
21 dnia o godzinie 15.30 od dafy ukazania sig ogloszenia o konkursie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Biaiymstoku, na portalu miejskim
www.bialystok.pl, na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz
na platformie Witkac.pl.

7. Za ofertg zLoZonq twu2a sig ofertg zloilon4 za poSrednictwem platformy Witkac.pl oraz
dostarczon4 w wersji papierowej z jednakow4 sum4 kontrolnq.
8. Wymagana dokumentacj a:

l) prawidlowo wypelniony formularz oferty podpisany przez osoby upowa2nione
do skladania oSw radczei woli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego lub
zgodrrie z innym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny podmiotu i umocowanie
os6b go reprezentujqcych;

2) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzaj4cy status prawny podmiotu
i umocowanie os6b go reprezentuj4cych - dotyczv oferent6w. kt6rzv nie podleeaja
R et eslrze Sadowvm
wnisowi w Krai
3) statut w wersji elektronicmej (w przypadku oferty wsp6lnej statut kaZdej organizacji);
4) projekt ,,Regulaminu pobltu w ramach opieki w1'tchnieniowej".
5) odwiadczenia potwierdzaj4ce zgodg na wykorzystanie danych osobowych ostib
wskazanych w ofercie - jgjljlo1yg2y
9. W przypadku zal4cznik6w skladanych w formie kserokopii kaZda strona zalqcznika powinna

by6 potwierdzon a za zgodnoi1
10.

z oryginalem przez osoby do tego upowarnione.

Nie przewiduje siE mo2liwo5ci uzupelnienia zloZonych ofert-

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

IV. Koszty, kt6re w szczeg6lno5ci mog4 byd poniesione z dotacji:
1. Oferent jest zobowipany realizowai zadanie zgodnie z przygotowalym przez siebie
i zaakceptowaly m przez Prezydenta Miasta Bialegostoku kosztorysem.
2. Koszty zostan4 uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
1) s4 bezposrednio zwi@ane z realizowanym zadaniem, a talize s4 niezbgdne dla jego
realizacji;
s4 uwzglgdnione w kosaorysie, w pozycj i w ramach kt6rej sq rozliczane;
s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
odrwierciedlaj4 koszty rzeczywiste, a takze sq skalkulowane proporcjonalnie dla
przedsigwzigcla objqtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym moZe byi
jedynie-cz9S6 wynagrodzenia ksiggowego, je2eli wykonuje on w ramach godzin pracy
r6wnie2 inne zadania, nie zwiqzane z obslug4 proj ektu);

2)
3)
+j

J*{r

5)

zostan4 poniesione w okresi e realizacii zadania;

6) s4 poparte wlaSciwymi dowodami ksiEgowymi oruz s4 prawidlowo

i

opisane

odzwierciedlone w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowiqzany do prowadzenia

wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych
na realizacjg zadana zgodnie z ustawq o rachunkowoSci, w spos6b umoZliwiaj4cy
identyfikacj g poszczeg6lnych operacji ksiggowych).

3. Koszty Swiadczenia uslug opieki wytchnieniowej mog4 dotyczyi wszystkich koszt6w
biel4cych zwiqzanych ze Swiadczeniem ustug opieki, w szczeg6lnoSci:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

wynagrodzenia personelu instltucji Swiadcz4cej uslugi opieki wytchnieniowej;
dostaw medi6w (oplaty za energig elektrycm4, ciepln4, gazow4 wodg, oplaty
przesylowe, oplaty za odprowadzanie 5ciek6w, oplaly za uslugi telefoniczne
i intemetowe);
czynszu, najmu, oplat administracyjnych dotycz4cych lokalu (m. in. wyw6z Smieci),
w kt6rym sprawowana jest opieka;
przygotowania i zakupu wy2ywienia;
koszt6w zwi 4zarych z utrzymaniem czystoSci;
koszt6w zakupu Srodk6w higienicznych;
kosa6w szkolei personelu w zakresie Swiadczenia ustug opieki wltchnieniowej;
koszt6w szkolefi i ubezpieczeri wolontariuszy.

i

4. Koszty osobowe i bezosobowe mog4 byi ponoszone w nastgpuj4cym zakesie:

1)

wynagrodzenia za realizacjg zadah wraz z przewidzianymi prawem narzutami
platne zgodne z cenami obowi4zuj4cymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty
rale?y w szczeg6lno6ci okeSlid stawkg wynagtodzenia oraz formg zatrudnienia
dlaker2dego stano\ /iska pracy;

2) koszty bezosobowe

-

wynagtodzenie os6b zaangalowanych bezpo3rednio przy
realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo.

V. Dokonywanie przesunig6 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 kosaowi okredlonemu w umowie. to uznaje sig go
za zgodny z umow4 wtedy, gdy nie nastqpilo zwigkszenie tego wydatku o wigcej niz 15oh.

\rI.

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Prezydent Miasta Bialegostoku

powoluje KomisjE Konkursow4 do zaopiniowania zlolonych

ofert.

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okredla Zarz4dzefie Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

zapoznaniu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacji
i jej wysoko5ci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarz4dzenia,
w terminie do 30 dni od daty kofcowego terminu skladania ofert.

3. Po
4.

I

Decyzja o rozstrzygnigciu konkursu nie jest decyzj4 administracyjn4 w rozumieniu
przepis6w Kodeksu postgpowania administracyjnego. Od powyzszej decyzji nie stosuje sig
trybu odwolania.
a

5. Ku;zdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu,

moie 24dat uzasadnienia

wyboru lub odrzucenia oferty.
6. Odrzuceniu podlegaj4 oferty nie spelniaj4ce nastgpuj4cych kry'teri6w formalnych:

1)

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

zloZone w formie nieodpowiadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz
nie zlo2one poprzez platformg Witkac.pl;
zlohone po terminie;
dotycz4ce zadania, kt6re nie jest objgte celami statutowymi oferenta;
zloaone przez podmiot nieuprawniony;
podpisane przez osoby nieupowa2nione;
przry braku pieczqtki imiennej podpisane w spos6b nieczytelny;
do kt6rych nie dol4czono wymaganych zal4cznik6w;
zawieraj4ce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodnoil z oryginalem
przez osoby do tego upowaznione.

7. Wyb6r ofert stanowi4cych formg realizacji zadania, o kt6rym mowa w rozdziale I nastqpuje
w oparciu o nastgpujqce kryteria merytorycme:

Lp

PrzyjEte

kryeria oceny

Skala
ocen

Punkty kontrolne oceny

oferty

Liczba
przyznanych
unkt6w

Czy podmiot Cysponuje zasobem lokalo*ym
umozliwiaj4cym realizacjg zadania? - je6li
I

Mo2liwo5i realizacji zadania
publicznego przez oferenta

dotyczy

Czy opis planowanych dzialai gwarantuje

0-30 pkt

osiqgnigcie celu zadania?
ne z rezultatami?
zakladane cele

2

Kalkulacj a kosa6w realizacj i
zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania

Czy przedstawiona kalkulacja koszt6w jest
sp6ina z opisem dzialaf?
Czy wysoko6d wnioskowanej dotacji jest
0-25 pkt

adekwatna do planowanych dzialan?

Czy planowane wydatki sq zasadne
w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadNtia?

Zadeklarowana przez podmiot
jako50 wykonania zadania
i kwalilrkacje os6b, prq :udziale

kt6rych podmiot ma realizowai
zadanie

4

Zasigg pomocy oferowanej przez

podmiot

Czy

doswiadczenie oferenta gwarantuje

wla5ciw4 realizacjg zadania?
WiarygodnoSd i rzetelnosd podmiotu?

Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy
realizacji zadatia s4 wystarczaj4ce do
realizacj i programu?
Ocena skali realizowanego projektu d. liczba
os6b obietych proiektem.

Czy poszczeg6he
5

StarannoSe w przygotowaniu

oferty

0-30 pkt

czQ5ci

oferty s4 ze sob4

sp6jne?

Czy oferta

0-5 pkt

sporz4dzona

jest

jasno

0-10 pkt

i przejrryScie?
Razem

max
100

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskaj4 co

najmniej

70 punkt6w.

9. Postqpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. wykaz podmiot6w, wysokoS6 przyznaoei
aotacjl i jej cel zostanie zarrieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie

intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzgdu
Miejskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogloszef, a takirc na platformie
Witkac.pl.

VII.

Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych ztealizowanych przez
organ administracji publicznej w dw6ch ostatnich latach oraz zwi4zanymi z nimi
kosztami:

W bud2ecie Miasta Biaiegostoku na 2017 r. suma Srodk6w przeznaczonych na rcalizacjg
powyzszego zadania wyniosla- 0,00 zl
W budZecie Miasta Bialegostoku na 2018 r. suma 6rodk6w przeznaczonych na rcalizacjE
powyzszego zadania wyniosla - 0,00 zl

VIII.

Ogloszenie konkursowe zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie
Urzgdu Miejskiego, w miejscu przeznaczoaym do zamieszczania ogloszef, a takie
na platformie Witkac.pl.
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