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ZARZADZENIE NR ..r-.',..V./20
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia .O.& lipca 2020 r.
sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadania publicznego
z zakresu dzialah na rzecz os6b niepelnosprawnych w 2020 r.

w

1i art. 92 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy z dfia 5 czerwca
(Dz. lJ. z 2020 r. poz. 920), art. I I i 13 ustawy z dnia
powiatowym
1998 r. o samorz4dzie
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z2O2O r. poz. 1057) oraz na podstawie art.35 a ust. I pkt 6 ustawy z dnia27 sierpnia
1997 r. o rehabititacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426t) oraz $ 3 ust. 2 Zarz4dzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie oke6lenia zasad i trybu postqpowania
dotyczqcych zlecania, kontroli i rozliczarliia zadari publicznych, zarz4dzarn co nastlpuje:

Na podstawie art. 32 ust.

sl.

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacj E zadania publicznego z zakresu dzialaf, na rzecz
os6b niepelnosprawnych w 2020 r.

Swiadczenie uslug opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego

s2.
TreSi ogloszenia zawieraj4cego warunki konkursu stanowi zal4cznik do niniejszego
zNz4dzenia.

s3.

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cemu Departament
Spraw Spolecznych oraz DyT ektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzpdu Miejskiego
w Bialymstoku.

Z-arz4dzefie wchodzi

$4.
w irycie z dniem podpisania.

YXd*

Rafal Rudnicki

ZAST4FCA PR EZYDENTA MIASTA

I

zmiana lekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. lJ. 22020 r. poz. 568 i 875.

joM

Zalqcznik do Zarz4dzeniax" ..5?..6. lzo
Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia .VA. lipca 2020 r.
Prezydent Miasta Bialegostoku

11,12, 13, 14 i l5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialno5ci pozltku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oglasza otwarty konkurs ofert na
realizacjg zadania publicznego z zakresu dzialah na rzecz os6b niepelnosprawnych
na podstawie art.

I.

Warunki realizacji zadania:

Rodzaj zadania:
Swiadczenie uslug opieki nytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
Cel:
Zapewnienie wsparcia czlonkom rodzin lub opiekunom sprawuj4cych bezpoSredni4 opiekg nad
dzietmi oraz osobami niepelnosprawnymi poprzez mo2liwoS6 uzyskania dortlnej, czasowej
pomocy w formie uslug opieki wytchnieniowej w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa"
- edycja2020 Ministerstwa Ro dzity,Pracy i Polityki Spolecznej zwanego dalej ,,Programem".

Grupa docelowa:

opiekunowie sprawuj4cy bezpo6redniq opiekg nad dziedmi
niepelnosprawnoSci, a takze nad osobami ze Tnacznym stopniem

lub

Czlonkowie rodzin

z

orzeczeniem

niepelnosprawno

o

ici oraz orzeczeniami r6wnowaZnymi, bgd4cy mieszkaircami Bialegostoku.

Forma dzialari i istotne informacje:

l.

Form4 realizacj i zadania bgdzie iwiadczenie usfugi opieki wychnieniowej w ramach pobytu
dziennego, skierowanego do czlonk6w ro&in lub opiekun6w sprawuj4cych bezposredniq

opiekg nad dzietmi z orzeczeniem o niepelnosprawnosci oraz os6b o znacznym stopniu
niepelnosprawnoici./osobami z orzeczeniarri r6wnowa2nymi w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej,
b) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lubjego opiekuna prawnego, kt6re
otruyma pozytywn4 opinig Miasta Bialystok.
2. Ustugi opieki wltchnieniowej realizowane w miejscach, o kt6rych mowa w pkt 1 lit. b mogq
Swiadczy6:
a) osoby posiadajqce dyplom potwierdzaj4cy uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent

osoby niepelnosprawnej/pielqgniarka tub innym, zapewniajqcym realizacjq usfugi opieki
indywidualnych potrzeb osoby
zakresie adekwatnym
wytc'hnieniowej
niepelnosprawnej (wynikajqcych z Karty zgtoszenia do Programu),
b) osoby z wyksztalceniem przynajmniej irednim posiadajqce, co najmniej roczne,
udokumentowane doSwiadczenie w udzielaniu bezposredniej pomocy/opieki osobom

w

do

niepelnosprawnym.

3. W przypadku Swiadczenia uslugi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego,
w wymiarze powyzej 4 godzin dziennie, plac6wka przyjmuj4ca osobg niepelnosp-rawnq ze
znacznym stopniem niepilnosprawnoSci/osobg z orzeczeniem r6wnowa2nym ma obowiTek
zapewnii wyZywienie odpowiednie do ich potrzeb.
4. W godzinach realizacji uslugi opieki wytchnieniowej nie mog4 byi swiadczone inne formy
poirocy uslrrgowej, w tym: uslugi opiekuricze lub specjalistyczne uslugi opiekuricze,

' z 2019 r'
p62n. zm.), ustugi finansowane w ramach Funduszu solidamosciowego lub

o kt6rych mowa w ustawie

por. isoT z

z

drua 12 marca 2004

r' o pomocy spolecznej (Dz'

U

z innych 2r6del.

5.Pierwszeristwowkorzystaniuzuslugiopiekiwl'tchnieniowejmajEczlonkowierodzin
tub opiekunowie sprawujqcy bezpo(redniq opiekq nad dziedmi z orzeczeniem
znacznym stopniem
o niepetnosprawno6ci oraz cztonkowie rodzin lub opiekunowie osob ze

niepeinosprawnoSci/osobami
niesamodzielne.

z

otzeczeniarni r6wnowainymi'

kt6re sq

calkowicie

rzetelnej kwalifikacji uczestnik6w Programu zostal wprowadzony pomiar
ocena
ograniczeri w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbqdnego wsparcia.
dikonunu jest na podstawie danych zawarty ch w Karcie pomioru niezaleZnoici
- Skali FIM (stanowiqcej zalqcmik nr
funkcjonaliej ,g ,^idylko-onych lcryteri6w oceny
medycznej/
i ao f.ogru.u), kt6rq uzupelnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacjipunlil6w
(wg
fizjoterapeuta/pielqgniarka. JeSli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 75
#oayni.o*un"; punktacji) w6wczas usluga opieki wltchnieniowej w pierwszej kolejnoSci

6. W celu

powinna trafid wtaSnie do cztonka rodziny lub opiekuna sprawujqcego bezpo6redniq opiekq
nad takq osobE niepelnosprawnq. Karta pomiaru niezaleinoici funkcjonalnej wg
jednak
zmodyfikowanych lvyteri\w oceny nie jest dokumentem obowiqzkowym'
w przypadku duiej liczby zgloszert uczeslnicy Programu posiadajqcy tq Kartq bqdq mied
,upe*r,iony do.tqp do ustugi opieki wychnieniowej w pierwszej kolejno6ci'

W przypadku Swiadczenia uslugi opieki wltchnieniowej w formie pobytu dziennego koszt
jednej godziny nie powinien przekroczy6 30 zl.
g. obowiTuje limit 240 godzin dla opieki wychnieniowej swiadczonej w ramach,pobltu
driennego dla czlonki rodziny lub opiekuna sprawuj4cego bezpo5redni4 opiekq nad

7.

dzieckiem lub osobq niepelnosprawn4.

g.

oferent kwalifikuje do przyznanialprzyztaje usfugi opieki wytchnieniowej na podstawie
Karty zgloszenia do Programu, kt6rej wz6r stanowi zalqcznik nr 8 do Programu'
10. Kotejne zgtoszenia potrzeb uslug opieki w1'tchnieniowej mogq by6 przyjqte osobiscie,
telefonicznie, drogq pisemnq lub za pomocq pocay elektronicznej'
1

1.

12.

naglej/losowej/interwencyjnej usfuga opieki w1'tchnieniowej moie byi
przyznana bez Karty zgloszenia do Programu. Jednakie dokument ten powinien zostai
uzupetniony niezwlocznie w terminie nie dtuiszym nii 3 dni robocze'

W sl.tuacji

oferent obowiqzany jest poinformowai cztonka rodziny lub opiekuna

o

prawach

i obowiqzkach wynikajqcych z przyznania ustug opieki wychnieniowej'
13.

w

przlpadku zmiany miejsca zamieszkania./pobyu uczestnik Programu

sktada

oiwiadczenie o wczejniejszym korzystaniu z usfug opieki wltchnieniowej w innej gminie.
14.

Oferent przyznilqc usfugq opieki w1'tchnieniowej w pierwszej kolejno6ci uwzglqdnia
potrzeby czlonka rodziny lub opiekuna sprawujEcego bezposredniq opiekq nad dzieckiem
albo osobE niepelnosprawnq, kt6ra stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z plac6wek
pobytu calodobowego, jak np. o6rodek szkolno-wychowawczy czy intemat'

15. Oferent dokonuje rozliczenia usfugi opieki wl.tchnieniowej na podstawie wypetnionej Karty
rozliczenia ustug, kt6rej wz6r stanowi zalEcznik nr 9 do Programu'

jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4 by6
mierzalne i realne do osi4gniEcia.

16. Oferent zobowiqzany

17. Koszty obslugi zadania publicznego,

w tym koszty administracyjne nie mogq przek,roczye

20 yo catkowitej wartoSci projektu.
18. Zadanie musi by6 realizowane na terenie Miasta

Bialystok.

Termin realizacji zadania: od dnia 10.08.2020 r. do dnia 10.12.2020 r.
Zlecenie realizacji zadania nast4pi w formie powierzenia realizacji zadania.
WysokoSd Srodk6w przeznaczonych na realizacjg zadania: 360 000,00 zl, w tym:
Swiadczenie uslugi opieki wytchnieniowej w formie pobyu dziennego w:

a)

miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej- 288 000,00 zl (maksymalna liczba
godzin wsparcia - 9 600), w tym:
- osoby dorosle z orzeczeniem o znacznyrn stopniu niepelnosprawnoSci/osoby
z orzeczeniami r6wnowa2nymi - 216 000,00 zl (maksymalna liczba godzin wsparcia 7 200),

-

z

dzieci niepelnosprawne
orzeczeniem
(maksymalna liczba godzin wsparcia - 2 400);

o

niepelnosprawnoici

-

72 000,00 zl

b) innym miej scu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, kt6re

otrzyma pozytywn4 opinig Miasta Bialystok
wsparcia - 2 400).

-

72 000,00 zl (maksymalna liczba godzin

Powy2sza kwota moze ulec zmianie gdy nast4pi zmiana bud2etu Miasta w czgSci przeznaczonej
na realizacjg z.adania z waZnych przyczyn, niemo2liwych do przewidzenia w dniu ogloszenia

konkursu lub w przypadku stwierdzenia, 2e zadanie mozta zrealizowai mniejszym kosztem
lub zlo2one oferty nie uzyskajq akceptacji Komisji Konkursowej.
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po zloZeniu ofert, dokonaniu oceny Komisji
Konkursowej oraz zalwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Bialegostoku.

Il. Warunki przyznawania dotacji:

l.

Zlecenie zadania i ich finansowanie odbywa sig z odpowiednim zastosowaniem przepis6w
art. 15 ustawy dnta 24 kwietnia 2003
dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), z uwzglgdnieniem art. 221 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p6in. zm.).

z

r. o

2. WysokoSd przyznmej dotacj i moZe

nizsza, niz wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent moze negocjowai zmniejszenie zakesu rzeczowego lub wycofa6 ofertg.

byt

3. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zany jest do:

l)

przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego planu harmonogramu oraz aktualizacji zakladanych rezultat6w
w przypadku przyznania dotacj i w wysokoSci mniejszej ni2 wnioskowana;
2) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjg umowy
i dokony,vanych z tych Srodk6w wydatk6w;
3) posiadania wyodrgbnionego rachunku bankowego dla Srodk6w pochodz4cych
z Programu;

i

4)realizaciizadaniaznajwyZsz4starannoSciq.zgodniezzawart4umow4oraz
-'

zakresie opisanym w ofercie;
."u"*#":i"v.ita"a"ta"'i i pizepisami' wpublicznego
za poSrednictwem. platformy
5) zlozenia sprawozdania, *ytonuniu 'udania
z jednakow4
" iiltd;;ffi * *".t;ip"pittowej do Departamentu Spraw Spolecmych
zostal okeslony

,r_q ko';-ha

* t"..ini" oL"storiym * .,mo*ie. wz6r sprawozdania

Spraw Po{tku Publicznego z dnia
rozporz4dzeniu e.r"*od.ti"'4cego Komitetu Do
g r. *sprawie rizor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dorycz4cYch
2L+ padziemikaz0 t
zadan (Dz. U.
," ltiiu":i zadan publicznyci oraz wzor6w sprawozdafi z wykonania fych

w

22018r.po2.2057)'.
O' *yk-;I" osi4gnigtyct rezultat6w,

,r

rezultat6w mo2e
-.
nieosiqgnigcie zakladanych ---..,.^+-L..,
ZleceniodawcE;
przez
skitkowai wystapienilm z Z1dxiem zwrotu dotacji
oraz innych dokument6w finansowYch
zi
'' lpi.y**f" trylinalow fakiur, rachunk6w
dotacji zgodnie
fr[- iliigo*v"t,'pot*ie.Aru,lfcych prawidlowe wy-datkowanie kwoty dnia 27 lutego
prezydenta
z
Miasta Bialegostoku
io zarz4dzeniar.i. r++rt's
,
^t.iiz
r;
2019
z funduszu
8) informowania o wsparciu finansowym ze Srodk6w pochodz4cych
w1'tchnieniowa" -. edycja
Solidamodciowego p.ry,nany"h w ramach Programu "Opieka
ten temat powinna si9 maleZi we
2020 orazbldzetu Miasta Bialegostoku. Informacja na
*-y"h"t, materialach, prUfif*1u.tt dla medi6w, ogloszeniach oraz wyst4pieniach
pubiicmych dotycz4cych realizowanego zadania;
pracy i Polityki Spolecznej oraz. logo
iogo' tlinisterstwa RJdziny,
-'
A'rri".^L".i"
w szczeg6lnoSci promocyjnych oraz
,,Wr"ttoarq"V Biaiystok" na wszystkich materialach'
zapewniaj4cy jego dobra
informacyjnych, dotycz4cych realizowanego zadania w spos6b
widoczno56.

w konkursie
4. Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wi6 podmiotowi wylonionemu

przyLnaria dotacj i i podpisania umowy w przypadku' gdy:
zadania znacz}co odbiega od
.ir, iz zaktualizowany
'"uli'o*anego
opisanego w zlozotel pierwotnie ofercie;
nie
przypaa[u otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niZ wnioskowana
o'f.."nt,Z)
-'pir"a.iu*i
zadmia,
za(tuatizowa.rej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji
w
czasie
rezultat6w'
laktualizowanego planu harmonogramu oraz zakladanych
umo2liwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy;
wiarygodno56
zostanq ir:"irni"r" ni"rnun" *"'"Sni"j okolicznoSci' podwa2aj4ce

i;;d;

'it"t

*

i

3)

merytoryczn4 lub fi nansow4 oferenta'
nie mo2e
5. Dotacja na rea lizacjg zadafiaobjqtego niniejszym ogloszeniem

byi wykorzystana

na:

j robowiqrania powstale przed dat4 obowi4zywania umowy o udzielenie dotacji;
2j oplaty liasingowe oraz)obowiEzania z tytulu otrzymanych po|yczek lub kedyt6w;

l

3) nabycie lub dzierZawg grunt6w;
4) prace budowlane;
5) zadania inwestYcYjne;
6) dzialalnoS6 gospodarczq i politycznq;

biura organizacji
1j-*ynugroarJnia oraz inne wydatki-na pokrycie koszt6w utrzymania
' ,irrai*" z realizail4 zadatr^ia wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakresu realizacji zadania;

8) odsetki od zadfuzenia;
9) kary i er4'\\\Y;
f

$

6l *irf"t"y ,u

P*.t*o*y

Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych;

I

l) podatek VAT, kt6ry mo2e

zostat, odzyskany na podstawie przepis6w ustawy z dnia I I
marca 2004 r. o podatku od towar6w i usfug (Dz . U. z 2020 r. poz. 106 z poin. zm) oraz
akt6w wykonawczych do tej ustawy;

12) odsetki za opiinierue w regulowaniu zobowi4zah oraz odsetki za zwlokg z tltulu
nieterminowych wptat nale2no5ci bud2etowych i innych nale2nosci, do kt6rych stosuje
siq przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. tJ.22019 r.
poz. 900 z p6in. zm.);
13) opiekg swiadczon4 przez czlonk6w rodziny, opiekun6w prawnych lub osoby faktycznie
zanieszkuj1ce razem z uczestnikiem Programu.

UI.

Termin i warunki skladania ofert.

l. W konkursie mog4 brai udzial podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o dzialalnosci pozl'tku publicznego
rzecz osob z niepelnosprawnoSciami.

i

wolontariacie prowadz4ce statutow4 dzialalnosd na

2. Dwa lub wigcej w/w podmiot6w mog4 zlo2yt ofertg wsp6ln4. Oferta wsp6lna wskazuje:
I ) iakie dzialania w ramach rcalizacji zadania publicznego bgdq wykonywai poszczeg6lne

podmioty;
2) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej.
3. umowg zawartq pomigdzy */w podmiotami, okreslai4cE zakes ich swiadczei skladaiEcych
sig na realizacj zadania publicznego, zal4cza sig do umowy rcalizac1g zadania

g

publicznego.

o

4. Podmioty skladajqce ofertg wsp6ln4 ponosz4 odpowiedzialnoii solidamq za zobowiqzania,
o kt6rych mowa w art.16 ust.1 ustawy o dzialalnosci po2yku publicznego i wolontariacie.

5. oferty dotyczqce realizacji zadania publicznego nalezy sklada6 zgodnie ze

wzorem

okeslonym w rozporz4dzenit Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw po2y'tku publicznego
z dnia 24 pu2dziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotycz4cych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadafi
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersji elektronicznej za
poSrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersj i papierowej w zamknigtej kopercie
z dopiskiem ,,Konkurs ofert w zakresie dzialari na rzecz os6b niepelnosprawnych", za
poSrednictwem:
l) Kancelarii Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej l, 15-950
Bialystok;
2) operatora pocztowego, na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, l5-950
Bialystok.
6. O zachowaniu terminu decyduje data wplywu do Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

7. Termin skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej uptyrva
21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejskim
www.bialystok.pl,na tablicy ogloszef w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz
na platformie Witkac.pl.

8. Za ofertg zlozon4 vwula sig ofertg zlolon4 za po6rednictwem platformy Witkac.pl oraz
dostarczon4 w wersji papierowej zjednakow4 sumq kontrolnq.
9. Wymagana dokumentacja:

.W

przez osoby upowainione

l) prawidlowo wypelniony formularz oferty podpisanY
*yJiqgit* z Krajowego Rejestru Sqdowego
do skladania oSwiua."n *o[' )goJ"L

lub
'
status prawny podmiotu i umocowante
zgodnie zinnym dokumentem iotwierdzaj4cym

os6b go rePrezentuj 4cYch;

,) il;""ln"y';J;i,

status prawny podmiotu
, ,.j.,t'u lub innej ewidencji.potwierdzaiqcv
"
ofeieni6w' kt6rzy nie podlegaia

- dotvczv
umocowanie os6b go
"pl"'ii.iqtvth
r,r,pisowi w Kraiowym Rejestrze SadowryLnl ^
oferty wsp6lne.i statut kazdej organizacji);
3) srarur w wersji
"t"ktroni"ffi6=ffifrii-k,
pobyi' rumuch opieki wytchnieniorvej"'

i

oi otri.ut ,,Relulaminu

;;;;

'n'

5) oSwiadczenia ,o,*'t'ofr{tJ
wskazanvch w ofercie - ie6li dotyczv

""

'wykoriystanie danych osobowvch

os6b

formie kserokopii kaZda strona zal4cznika
tO. W przypaaku zal4cmik6w skladanych w
przez osoby do tego upowir2nione'
powinna byi pot*ie.dzona za
'g"a*ie ' "Veinalem
zlozonych ofert'
I 1. Nie przewiduje sig mo2liwo3ci uzupelnienia
12. Zadanie rcalizowane

w formie powierzenia' nie przewiduje

IV. Koszty, kttire w szczeg6lno5ci

siE

wkladu wlasnego'

mogq by6 poniesione z dotacji:

realizowad zadanie zgodnie z przygotowanym
1.
^ Oferent jest zobowiqzany
i;J;;p',";* ym przezirczvdenta Miasta Bialegostoku kosztorysem'

przez siebie

tylko wtedy' gdv:
2. Koszty zostanq uznane za kwalifikowane
jego
zadan-iem' a takze sq niezbqdne dla
1) s4 bezpoSreorio

''';t;il;;*yrn

'*ia'ui"

realizail\;
w pozycji w
sa u*zgteanione w kosztorysie'

rm'lh

kt6rej sq rozliczane:
na podstawie cen rynkowvch:
sq skalkulowane proporcjonalnie dla
4) odzwierciedlaj4 kosay izet'y*i"t' a takze
(np', kosztem kwalifikowanym mo2e bvi
przedsigwziEcia obje;;g;"i;';to*unit*
on w ramach godzin pracy
jedynie c2956 *vnugoa"""iu fttiggowego' jeieli wykonuje
io*tti"z inne zadania, nie zwiqzane z obslug4 projektu);
S; zostan4 po"iesione w okresie realizacj i
opisane
---,,,i,rln.,n nn'
otaz s4 prawidlowo
ti--p"pi*. wlasciwymi dowodami ksiqgowymi
prowadzenia
jest zobowiqzany do
i odzwierciedlon. l*li"".i; f.riigo*.j io'f.rin
irodk6w finansowych otrzymanych
'ichunkowosci,
wyodrgbnionej aomt"tt""ji i''-'o"*o-tt tiggo*ej
w spos6b umozliwiaj4cy
na realizacjg -am^'lg"l'"i. uuu*4 o
identyfikacjq poszcze96lnych operacji ksiggowycn;'
mog4 dotyczyt. wszystkich koszt6w
3. Koszty Swiadczenia uslugi opieki wytchnieniowej.
w szczeg6lnoSci:
zwi4zarrych ze i*iadczeniem uslug opieki'

zi
ii ,i t"*it li"i" skalkulowane

zadania;

,i

*

i

"

i"i"v"t,
1)

uslugi opieki wltchnieniowej;
wynagrodzenia personelu instytucji Swiadczqcej

Lneigig elektrycin4' ciepln4' gazow4 i wodg' oplaty
dostaw medi6w topf'utv
'u
za uslugi telefoniczne
przesylowe' oplury )i oJpio*il'*it sciet<ow' oplaty
i internetowe);
Smieci)'
administracyjnych dotycz4cych lokalu (m' in' wyw6z
ll' .ry".rr, "":mr, optut jest
oPieka;.
* kt6ry. sPrawowana
wyZywienia;
i
zakupu
4; przygotowania
Si iot.iO* zwi4zatych z utrzymaniem czystoSci;
6i kosa6w zakupu Srodk6w higienicznych; .

2)

7i

koszt6w zakupu Srodk6w ochrony osobistej'

4. Kosay osobowe i bezosobowe mogq byi ponoszone w nastgpujqcym zakresie:
l) wynagrodzenia za realizacjg zadah wraz z przewidzianymi prawem narzutami

2)

platne zgodne z cenami obowiqzui4cymi na lokalnym
rynku. w kosztorysie do oferty
nale2y w szczeg6lnosci okeslid stawkg wynagrodzenia oraz formg zatrudnienia
dla kazdego stanowiska pracy;
koszty bezosobowe
wynagrodzenie os6b zaangazowanych bezposrednio przy
realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo.

-

v. Dokonr,vanie przesunigd w zakresie ponoszonych wydatk6w w czasie realizacji
projektu.
Jezeli 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 zgodny z umowq wtedy, gdy nie nast4piio zwigkszenie tego wydatku o wigcej niz L5%.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru
I.

ofert.

Prezydent Miasta Bialegostoku powofuje Komisjg Konkursow4 do zaopiniowania zloZonych

ofert.

2. Sktad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okreSla Zarz4dzenie prezydenta Miasta
Bialegostoku.

3. .Po zapoznaniu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacj i
i jej wysokodci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoiu'w formie zarz4dzenia,
w terminie do 30 dni od daty koricowego terminu skladania ofert.

4.

Decyzja o rozstrzygnigciu konkursu nie jest decyzi4 administracyjnq w rozumieniu
przcpis6w Kodeksu postgpowania administracyjnego. od powyzs zej decyzji nie stosuje sig
trybu odwolania.

5. Kazdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, moze i4da,t uzasadnienia

wyboru lub odrzucenia oferty.
6. Otrzuceniu podlegajq oferty nie spelniaj4ce nastgpuj4cych kryteri6w formalnych:

l)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

zloione w formie nieodpowiadai4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz
nie zloZone poprzez platformg Witkac.pl;
zloilone po terminie;
dotycz4ce zadaria, kt6re niejest objgte celami statutowymi oferenta;
niedotycz4ce pod wzglgdem merltorycznym zadania wskazanego w ogloszeniu;
zlozorre przez podmiot nieuprawniony;
podpisane przez osoby nieupowainione;
pny braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b rieczytelny;
do kt6rych nie dolqczono wymaganych zal4cznik6w;
zawierajqce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodnosl z oryginalem
przez osoby do tego upowa2nione;

l0) w kt6rych kosay obslugi zadania publicznego, w tym koszty
pnekraczzj4

20%o

administracyjne

calkowitej warrodci projektu.

7. wyb6r ofert stanowigcych formg realizacji zadania, o kt6rym mowa w rozdziale I nastgpuje
w oparciu o nastQpujqce krlteria mer).toryczne:

Przyjgte kryteria ocenY
ofertY

Lp

Liczba

Skala
ocen

Punkty kontrolne ocenY

przyznanych
ow

wym
C zy p o d m iot dy sponuJ e ZASO bem oka o
a1
zadan
zacl
J es
rea
n1
ra.l 4cy
um o i.

I

d otyczy

Mozliwos6 realizacji zadania
publicznego Przez oferenta

0-30

anyc h dzialah gwaran tuJ e
a?
LI
zadan
ce
le
o 5l Egn l9c
ne Z reztl tata m
le
ce
zakladane
C

Czy op

S

ph

p ano

l

est
C zy przedstaw ona ka lkulacj a koszt6w
dzialan
s p6j n a Z op sem
est
o skow aneJ dotacj
SO koSC
C z\
a
Iari
dzi
h
p
lanowanYc
adek a tn a do
zasadne
olanowane wYdatki

Kalkulacia kosaow realizacji
zadania. w tYm w odniesieniu do

2

Czv
* 'odniesieniu do

zakresu rzeczowego zadania

0-30 pkt

s4

zakresu rzeczowego

zadania?

o
Zadeklarowana Przez Podmiot

o
.

iako6C wYkonania zadania

i kwalifikacje os6b' Ptry.udziale
kt6rych podmiot ma realtzowac

Zsigg pomocY oferowanej

doSwiadczenie oferenta gwarantuJe

wla3ciw4 realizacj E zadania?
WiarygodnosC i rzetelnosC podmiotu?

0-30 pkt

Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej prry

ieitizuci

^airtt"
realizacji Programu?

zadanie

4.

Czv

s4

wystarczaj4ce do

Ocena skali realizowanego P rojektu tj. liczba

Przez

0-5 pkt

ektem

os6b ob

odmiot

Czy poszczegllne czE$ci oferty sq ze sob4
spdjne?

Starannosd w Przygotowaniu

5

Czy oferta

oferty

sPorzqdzona

Jest

0-5 pkt
Jasno

iprzejrzYScie?

max. 100

Razem

ofert, kt6re uzYskaj 4 co naJmnlej
8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowante
70 punkt6w.
| -- -^r*:^t^,,, .,^,cnlrn(6
przvznaneJ
wvsokosi nrzvzn
o udzielenie dotacji jest jawn:t yvkY podmiot6w'
9. ;;i;;;;.
w Biuleiynie lnformacj i Publicznej' na stronie
dotacji ijej cel zostanie ;i;';t;;
www'bialvstokpl' w siedzibie Urzqdu
intemetowej urzgdu lvtielJil;;;Bi;ytttoku
zamieszczanie ogtoszefi' a takze na platlormie
Miejskiego. w miejscu przezn;czonyrn na
Witkac.pl.

ublicznych zrealizowanYch Przez
Informacja o tego sameg o rodzaju zadaniach P
nl ch latach oraz zwiazanymi z nimi
organ administracji Publi cznej w dw6ch ostat
koszta ml:
.un.ta Srodkow Przeznac zonych na realizacjq
W bud2ecie Miasta Bialegostoku na 201 8 ..
osla - 0,00 zl
zadania
o
ch na realizacjg
w bud 2ec e Miasta B iale go Sto ku na 2 0 9 r suma Srodk6w Przeznaczony

VII.

o

wz sze

o zadanla

2 64 00 0 00 ZI
zamleszcza sig w BiutetYnie

o sla

Informacji Publiczn ej, na stronie
www.bialYstok.Pl, w siedzibie
ln tc rnetowej Urzqdu Miejskiego w BialYmstoku
do zamieszczania ogloszei' a takie
Urzgdu Miejskiego, w miejscu Prz eznaczonym
na platformie Witkac'Pl'

VIII. Ogt oszenie konkursowe
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