Zatqcznik do ZArIZ\DZENIA Nr tii.l.Q.. ns
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia ./,D..listopada 2019 r.
Prezydent Miasta Bialegostoku
na podstawie art. 11,12,13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno$ci poZ1.tku
prbli"^"go i o wolontariacie (Dz.tJ.22019 r. poz. 688 z p6in. zm.) oglasza otwalty konkurs
ofert na realizacjg zadania publicznego z zakresu dzialafi na rzecz os6b niepelnosprawnych.

I' Warunki realizacji zadania:
Rodzaj zadania:

Zapewnienie opieki wytchnieniowej rodzicom lub opiekunom os6b
z niepelnosprawnoSciami.
Cel:

Zapewnienie

opieki umozliwiaj4cej dzienne lub calodobowe przebywanie osoby

z niepelnosprawnoSciq pod profesjonaln4 opiekq w przypadku okresowego braku mo2liwodci
sprawowania opieki lub potrzeby odpoczynku przez jej rodzic6w lub opiekun6w.

Grupa docelowa:
Rodzice lub opiekunowie pelnoletnich os6b z r62nymi rodzajami niepelnosprawnoSci,
posiadaj4cych orzeczenie o niepeinosprawnosci w stopniu umiarkowanym lub znacznym
bgdqcych mieszkancami Bialegostoku.

Forma dzialaf i istotne informacje:

l.

opieka wytchnieniowa obejmowad bgdzie dzienne lub calodobowe przebywanie

2.

Usluga Swiadczona bgdzie w lokalu zapewnionym przez Oferenta, w ofercie dopuszcza sig
uwzglgdnienie koszt6w medi6w oraz koszt6w czynszu za lokal.

3.

Wymagane jest zatrudnienie opiekun6w posiadaj4cych odpowiednie kwalifikacje do
opieki nad osobami z r62nymi niepelnosprawnoSciami.

4.

Jednorazowy pobyt osoby z niepelnosprawnodci4 nie powinien by6 dlu2szy niz 3 tygodnie,
przy czym okres ten bEdzie m6gl byi wydluzony, gdy wymagai bgdzie tego konkretna
sytuacja opiekuicza.

5.

Oferent powinien zapewnii posilek osobom, kt6rych poby bgdzie dluZszy ni' 4 god_ziny.
JeSli czas pobttu bgdzie wynosil 2 4 godziny i dlu2ej powinno byi zapewnione calodobowe
wyzywienie skladaj4ce sig z trzech posilk6w (Sniadanie, obiad, kolacja)'

6.

Oferent powinien dol4czyd do oferty projekt ,,Regulaminu pobytu
wYchnieniowej".

7.
8.

Cel zadania publicznego musi byi sp6jny z zaloZonymi rezultatami'

niisamodziilnej osoby z niepelnosprawno6ciq pod nadzorem w przypadku okresowego braku
mozliwoSci sprawowania opi eki przez todzic6w lub opiekun6w.

w

ramach opieki

Oferent zobowi4zanyjest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4
mierzalne i realne do osiqgnigcia.

byi

9.

Koszty obstugi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mog4 przekoczyi
20 7o calkowitej wartoSci projektu.

10. Zadanie musi byd realizowane na terenie Miasta Bialystok.

byi realizowane z najwyzsz4 starannosci4, zgodnie z zawartq umow4
oraz z obowiqztjqcymi standardami i przepisami, w zakesie opisanym w ofercie.

11. Zadane powinno
12.

Informacja o finansowaniu zadania publicznego z bud2etu Miasta Bialystok powinna
zrale26 sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.
Zlecenie rcalizaili zadania nastqpi w formie powierzenia realizacji zadania
Planowana wysokod6 Srodk6w
- w 2020 r. wynosi 170 000,00
- w 2021 r. wynosi 180 000,00
- w 2022 r. wynosi 190 000,00

na realizacjg zadania:

zl,
zl,
zl.

Ostateczna kwota dotacj i zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radg Miasta Bialystok bud2etu
na rok 2020 oraz po zlo2eniu ofert.

w

latach 2021-2022 wysoko66 srodk6w bgdzie uzale2niona od wysoko6ci budZetu miasta na
dany rok. Kwota ta mo2e ulec zmianie gdy nast4pi zmiana projektu budzetu Miasta w czgsci
przeznaczonej na realizaqg zadai z waznych przyczyn, niemozliwych do przewidzenia
w dniu ogloszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, 2e zadanie mo2na zrealizowai
mniejszym kosztem, lub zlo2one oferty nie uzyskaj4 akceptacji komisji.

W przypadku, gdy wysokoSi Srodk6w przewidzianych umowq na kolejne lata w znac,.rym
stopniu utrudni lub uniemo2liwi realizacjg zadania w s,.tuacji wyst4pienia szczeg6lnych
okolicmosci, w tym zmiany wysoko6ci najni2szego wynagrodzeni4 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.

II.
l.

Warunki prryznawania dotacji:

Zlecenie zadania i jego finansowanie odbywa sig z odpowiednim zastosowaniem przepis6w

art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku

publiczn"go

i o wolontariacie (Dz. u. z 2019 r. poz. 688 z poin. zm.), z twzglqdnieniem art. 221 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.rJ.22019 r. poz. g69 z p6in.
zm.).
dotacj i moze byt nizsz.a, niz wnioskowana w ofercie. w takim
przypadku oferent moze negocjowad zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofa6 ofertg.

2. wysokos6 przyznanej

3. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowiqzany jest do:
I ) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego planu harmonogramu oraz aktualizacji zakladanych iezultat6w
w przypadku przyznania dotacji w wysokodci mniejszej niZ wnioskowana;
2 ) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizaclg umowy;
) zlo?enia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za posrednict*em piatformy

i

Witkac.pl oraz

w

wersji papierowej

do

Departameniu Spraw Spol".rny.il

z jednakow4 sum4 kontroln4 w terminie okeslonym w umowie. Wz6r sprawozdanta
zostal okreslony w rozporzqdzeniu Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Po2ytku
Publicznego z dria 24 puldziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert ramowych
wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdari
z wykonania tych zadan (Dz.U. 22018 r. po2.2051);
4) wykazania osi4gnigtych rezultat6w, nieosi4gnigcie zakladanych rezultat6w moze
skutkowa6 wyst4pieniem z Z4dariem zwrotu dotacj i przez Zleceniodawcg;
5) opisywania oryginal6w faktur, rachunk6w oraz innych dokument6w finansowych
lub ksiggowych, potwierdzajqcych prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie
z zal. Nr 2 do Zarz4dzenia Nr 144/19 Prerydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27

i

lutego 2019 r.

4. Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wii podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dotacj i i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) okaze sig, i2 zaktuatizowany zakres realizowanego zadatia znacz4co odbiega od
opisanego w zlo2onel pierwotnie ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie ni2 wnioskowana nie
przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie
umoZliwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy;
3) zostan4 ujawnione nieznane wcze5niej okolicznoSci, podwzr:Zajqce wiarygodnoS6
merytoryczn4 lub fi nansow4 oferenta.
5. Dotacja na realizacjg zadania objgtego niniejszym ogloszeniem nie moZe

byi wykorzystana

na:

kt6re sq dofinansowywane z budzetu miasta;
powstale
przed datq obowigl'wania umowy o udzielenie dotacji;
2) zobowiqzutia
3) oplaty leasingowe oraz zobowi4zarria z tytutu otrzymanych kredyt6w;
4) nabycie lub dzier2awg grunt6w;
5) prace budowlane;
6) zadania inwestycyj ne ;
7) dziaialnoS6 gospodarczq i politycznq;
8) kary i odsetki;
9) wynagrodzenia oraz inne wydatki na pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacj i
zwi4zane
tealizacj4 zadutia wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakresu realizacii zadania.
1) przedsigwzigcia,

z

IIL

Termin i warunki skladania ofert.

l.Wkonkursiemog4bra6udzialpodmiotywymienionewart.3ust.2i3ustawyodzialalnoScr
pozl.tku publicznego i wolontariacie prowadz4ce statutow4 dzialalnosi na rzecz os6b
z niepelnosprawnoSciami.

2. Dwa lub wigcej w/w podmiot6w mog4 zlo2yi ofertg wsp6[nq. oferta wsp6lna wskazuje:
l) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bgdq wykonywai poszczeg6lne

podmioty;
2) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej.

iwiadczei skladajqcych
siE na realizacjg zadania publicznego, zal4cza sig do umowy o tealizaqq zadania

3. Umowg zawart4 pomigdzy w/w podmiotami, okreslaj4c4 zakres ich

publicznego.

4. Podmioty skladaj4ce ofertg wsp6ln4 ponoszq odpowiedzialnosi solidam4 za zobowiqzania,
o kt6rych mowa w art. l6 ust. I ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie.

5. oferty dotycz4ce realizacji

zadania publicznego naleiy skladai zgodnie ze wzorem
okeslonym w rozporz4dzenhtPruewodnicz4cego Komitetu Do Spraw po2y'tku publicznego
z dnia 24 ptful.ziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotycz4cych reaiizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zada6
(Dz. u. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersji elektronicznej
za podrednictwem platformy witkac.pl oraz w wersj i papierowej w Departamencie Spraw
Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10.
6. Termin skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej uplywa
21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie w Biuletynie
Informacj i Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejskim
www.bialystok.pl, na tablicy ogloszeri w siedzibie UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku oraz
na platformie Witkac.pl.
7

. za ofertg zlozon4 \wdza sig ofertg zlo2on4 za posrednictwem platformy witkac.pl oraz
dostarczon4 w wersj i papierowej zjednakow4 sum4 kontrolnq.

8. Wymagana dokumentacja:

1) prawidlowo wypelniony formularz oferty podpisany przez osoby upowaznione
do skladania oswiadczef woli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego lub
zgodnie z inn)T n dokumentem potwierdzai4cym status prawny podmiotu i umocoi.vanie
os6b go reprezentuj4cych;
2) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencj i potwierdzajqcy status prawly podmiotu
i umocowanie os6b go reprezentujqcych
c
oferent6w kt6
nte
le
isowi w Kra
Re
S
o
3) statut w wersji elektronicznei (w przypadku oferty wsp6lnej statut kazdej organizacji);
4) projekt ,,Regulaminu pobyu w ramach opieki wychnieniowej".

-

9.

w przypadku zal4cznik6w skladanych w formie kserokopii ka2da s trona zzl4czrikapowinna
byi potwierdzona za

10.

zgodnoS(, z oryginalem przez osoby do tego upowaZnione.

Nie przewiduje sig moZliwodci uzupelnienia zloZonych ofert.

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

IV. Koszty, kt6re w szczeg6lno5ci mogq byd poniesione z dotacji:
1. oferent jest zobowiqzany rcalizowai zadanie zgodnie z przygotout*rym przez siebie
i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Bialegostoku kosaorysem.
2. Koszty zostan4 uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
1) sq bezposrednio zwi4zane z reafizowanym zadaniem, a takze s4 niezbgdne dla jego

realizacji;

2) sq uwzglgdnione w kosaorysie, w pozycji w ramach kt6rej s4 rozliczane;
3) s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4) odzwierciedlai4 koszty rzeczl"wiste, a tak2e s4 skalkulowane proporcjonalnie dla
przedsigwzigcia obigtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym
moze bye
jedynie czESi wynagrodzenia ksiggowego, jeieli wykonuje
on * ,*u.h
r6wnie2 inne zadania, nie zwiqzane z obsiug4 projei<tu);
zostan4 poniesione w okresie realizacji zadaiia;

g"d;i;;;y

5)

6) s4 poparte wlasciwymi dowodami ksiggowymi oraz s4 prawidlowo opisane
i odzwierciedlone w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowi4zaty do prowadzenia
wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiEgowej Srodk6w finansowych otrzymanych
na reaiizaclg zadania zgodnie z ustaw4 o rachunkowo5ci, w spos6b umo2liwiaj4cy
identyfikacjg poszczeg6lnych operacji ksiggowych).

3. Kosay osobowe i bezosobowe mog4 by6 ponoszone w nastqpuj4cym zakresie:

1)
'

2)

wynagrodzenia za realizailg zadai wraz z ptzewidziNtymi prawem narzutami
ptatne zgodne z cenami obowiqzujqcymi na lokalnym rynku. w kosztorysie do_oferty
nalezy iv szczeg6lnoSci okreSlii stawkg wynagrodzenia oraz formg zatrudnienia
dla kzdego stanowiska pracy;
koszty bezosobowe - wynagrodzenie os6b zaanguzowutych bezposrednio przy
realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo'
V. Dokonywanie przesunigd w zakresie ponoszonych wydatkr6w w czasie
realizacji Projektu.

Je2eli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizaili .zad.ania
publicmego nie jest r6wny odpowiedniemu kosztowi okeslonemu w umowie, to uznaje sig go
za rgodny-, umow4 wtedy, gdy nie nast4pilo zwigkszenie tego wydatku o wigcej niz l5o/o.

VI.

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert'

I . Prezydent Miasta Bialegostoku

powoluje Komisjg Konkursow4 do zaopiniowania zloaonych

ofert.

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okresla zarz4dzenie Prezydenta Miasta
Bialegostoku.
3. Po zapoznaniu sig z opiniq Komisji Konkursowej, decyzjq o przyznaniu dotacji
jej i+ysoko6ci podejmuje irezydent Miasta Bialegostoku formie zarz*dzenia,
rv terminie do 30 dni od daty koricowego terminu skladania ofert'

w

i

4.

Decyzja

po.pi.o*

rozstrzygni?ciu konkursu nie jest decyzj4 administracyjn4 .w. rozumieniu
Kodeksu postgpowania administracyjnego. od powy2szej decyzji nie stosuje si9

o

trybu odwolania.

5.Ka;zdy,w terminie 30 dni od dnia ogloszenia $ynik6w konkursu, moae z4dat uzasadnienia
wyboru lub odrzucenia ofertY.
6. Odrzuceniu podlegaj4 oferty nie spelniajqce nastqpujqcych krlteri6w formalnych:
l) zlo2one * fo.ri" nieodpowiadajqcej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz
nie zloZone poprzez platformq Witkac.pl;
2) zloilone po terminie;
3; dotycz4ce zadania,kt6re niejest objqte celami statutowymi oferenta;
4) zlolone przez podmiot nieuprawniony;
5) podpisane przez osoby nieupowa2nione;
Oi ni. ioty"rq"e pod wzglgdem merytorycznym zadania wskazanego w ogloszeniu'
7) przy braku pieczqtki imiennej podpisane w spos6b nieczytelny;
8) do kt6rych nie dol4czono wymaganych zal4cznik6w;

9)
l0)

zawierai4ce dokumenty nieoryginalne, nie potwier&on e za zgodnoit, z
oryginalem
przez osoby do tego upowa2nione.
w kt6rych koszty obslugi. zadania pubricznego, w tym kosay administracyjne
.
przek,raczajq 20 % calkowitej wartoSci projektu.

7. wyb6r ofert stanowiQcych formg realizacji zad*i4o kt6rym mowa w rozdziale
I nastgpuje
w oparciu o nastgpujqce kryteria:
Przyj gte kryteria oceny

Lp

oferty

Liczba
przyznanych
unkt6w

Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym
umoZliwiajqcym realizacjE zadania?

MozliwoSC realizacji zadania
publ icznego przez oferenta

Czy opis planowanych dzizlah gwarantuje

0-30 pkt

osi4gnigcie celu zadania?
Czy zakladane cele sE sp6jne z rezultatami?

c.y

przedsrawiona katkulacja kosaow jest

sp6j na z opisem dzialaf?

Kalkulacja kosa6w realizacji
2

Skala
ocen

Punkty kontrolne oceny

Czy wysoko6i wnioskowanej dotacji jest

zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania

adekwatna do planowanych dzialari?

Czy

w

planowane wydatki sE zasadne
odniesieniu do zakesu tzeczowego

0-30 pkt

zadania?
Zadeklarowana przez podmiot
jakoSC wykonania zadania
i kwafifikacje os6b, przy udziale
ktorych podmiot ma realizowaC
zadanie

3

Zasigg pomocy oferowanej przez

4

rot

StarannoSd w przygotowaniu

5

.
.
o

Czy doSwiadczenie oferenta gwarantuje
wladciwq realizacj g zadania?
Wiarygodnosi i rzetelnodi podmiotu?
Czy. kwalifikacje kadry zatrudnionej przy
realizzcji zadania s4 *ystarczaj4ce do
realizacjiprogramu?

0-30 pkt

Ocena s kal rea zowane go proj ektu
osob o b
ektem

0-5 pkt

tJ

Czy poszczeg6lne czqsci oferty sq ze sobq
sp6jne?

llrprzeJrzyscte/
. Agna sporz4dzona jest

oferty

c zba

Razem

jasno

0-5 pkt

max.

r00
8

'

Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskai4
co najmniej

70 punkt6w.

9' Postgpowanie o udzielenie dotacj i jest jawne. wykaz podmiot6w, wysokosi
przyznanej
dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuleiynie informacji'priri"rr"i,'ru'.troni"
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystot.pt, * ,i"a7iti"
i1,:T:1"*";
U.rEa,
M.iejskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczati" ogiorr"ri,
a takze na piatformie
Witkac.pl.

vII'
w

Informacja o tego samego rodzaju zadaniach pubricznych zrearizowznych
przez
organ administracji pubricznej w dw6ch ostatnich rataih
oraz zwiqruny.i i oi;i
kosztami:

bud2ecie Miasta B al
ZE o zad,an a

o k u na 2 0 I 8
o sla 0 0 0 ZI
OS

r

s uma

Srodk6w ptzeznac zon v ch na re al DacJ

I

W budZecie Miasta Bialegostoku na 2019 r. suma Srodk6w ptzeznaczonych na realizacjg
zzdania
osla - 100 000.00 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 przeznaczonym do zamieszczania ogloszei, a takie na

platformie Witkac.pl.

PREZTDENT
(

dr hob.Tade

