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,

ania*!.. grudnia 2020 roku

OGI,OSZENIE
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza otwarty konkurs ofert na realizac:Q zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Miasta
Bialegostoku pruez osoby prowadz4ce niepubliczne przedszkola lub niepubliczne szkoly
podstawowe, w kt6rych zlokalizowano oddzialy przedszkolne i zaprasza do skladania ofert.

I.

Rodzaj zadatia

1.

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkalych

na terenie Miasta Biaiegostoku w przedszkolach niepublicznych lub niepublicznych
szkolach podstawowych, w kt6rych zorganizowano oddzialy przedszkolne wraz
z udzieleniem dotacji, o kt6rej mowa w art. 17 ust. 1 lub w art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 27 puldziernika 2017 r. o finansowaniu zadah oiwiatowych
(Dz.IJ. z 2020 r. po2.2029), zwanej dalej ustaw4 o finansowaniu zadari oSwiatowych.

2.

Celem zadania jest zapewnienie dostgpu do wychowania przedszkolnego dzieciom
w wieku przedszkolnym zamieszkalym w Biaiymstoku, na warunkach okreSlonych
w uchwale Nr XII/194/'19 Rady Miasta Bialystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie
okreslenia wysokoSci oplal za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
objgtych wychowaniem przedszkolnym do koirca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w kt6rym koicz4 6 lat w prowadzotych przez Cming Bialystok
jednostkach oswiatowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 3590), zwanej dalej
uchwal4 w sprawie okre3lenia oplat zakorzystanie z wychowania przedszkolnego.

WysokoSd Srodkt6w publicznych, przeznaczonych na realizacjg zadania
oraz wysokoSd dotacji na jedno dziecko, jak4 otrzyma podmiot realizuj4cy zadanie.

II.

I

.

Na realizacjE zadania Gmina Bialystok planuje przeznaczye (rodki finansowe:

- 3 129 840.00 zl
2) w roku 2022 - 9 389 520.00 zl
3) w roku 2023 - 9 389 520,00 zl
1) w roku 2021

4) w roku2024 9 389 520,00 zl
5) w roku 2025 - 6 259 680,00 zl

Wysokodi Srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjg zadania uzaleZriona
bEdzie od wysokoSci irodk6w zatwierdzonych w budZecie Miasta na dany rok.

2.

/t(

Podmiot, kt6ry bEdzie realizowal zadanie otrzyma dotacjg z bud2etu Miasta Bialystok
na ka2de dziecko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
w wysokodci r6wnej wydatkom bieZ4cym, przewidzianym na jedno dziecko

w

publicznych przedszkolach,/szkolach podstawowych, w kt6rych zorganizowano
oddzial przedszkolny prowadzonych przez Gming Bialystok, pomniejszon4 o oplaty
za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wy2ywienie, stanowi4ce
dochody budZetu gminy. z tyrn 2e na dziecko niepelnosprawne w wysoko3ci r6wnej
kwocie przewidzianej na niepelnosprawne dziecko w publicznym
przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w czgSci oSwiatowej
subwencj i o96lnej otrzymywanej przez Gming Bialystok.

III. Warunki jakie

musi spelnid podmiot, kt6remu moie zosta6 powierzona realizacja

zadattia.

1. Konkurs ofert dotyczy prowadzenia niepublicznego przedszkola lub niepublicznej
szkoly podstawowej, w kt6rej zorganizowano oddzial przedszkolny na warunkach,
o kt6rych mowa w art. 17 ust. I i art. 19 ust. I ustawy o finansowaniu zadai
oSwiatowych.

2. Do konkursu przystqpii mogq organy prowadzqce

przedszkola niepubliczne

lub

niepubliczne szkoly podstawowe, w kt6rych zorganizowano oddzialy
przedszkolne, wpisane do ewidencji szk6l i plac6wek niepublicznych prowadzonej
przez Cming Bialystok.

3. Niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkola podstawowa,
w kt6rej zorganizowano oddziaty przedszkolne realizuj4ce zadanie musi spelni6
nastgpuj4ce warunki:

1) zgodnie z art. 13 ust. I ustawy Prawo oSwiatowe, z lym 2e czas bezplatnego
k6tszy, niZ czas bezplalnego nauczania,
opieki ustalony przez Radg Miasta Bialystok dla publicznych

nauczania, wychowania i opieki nie bgdzie

wychowania i
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gming
Bialystok na podstawie art. 52 ustawy o finansowaniu zadan oSwiatowych
(aktualnie okre5lony w uchwale w sprawie okreSlenia oplat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego),
2) pobierad oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyZsze,
niz oplaty ustalone w uchwale w sprawie okredlenia oplat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego,
3) prowadzi6 dokumentacjg przebiegu nauczania, wychowania
dla przedszkoli publicznych,

4)

i

opieki ustalonq

zapewnie liczbg uczni6w w oddziale przedszkolnym nieprzekraczajqc4
maksymalnej liczby uczni6w w oddziale przedszkola publicznego, okreSlonej
w przepisach wydanych na podstawie art. lll ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oSwiatowe (Dz.U. z 2020 r, poz.9l0 ze zm.\.

5) zapewnii wychowankom pomoc psychologiczno - pedagogicznq,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. I pkt 5 ustawy Prawo oswiatowe,

6)

t^

stosowai zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli. okre3lone w rozdziale
6 ustawy Prawo oSwiatowe oraz odpowiedniej uchwale Rady Miasta Bialystok
(aktualnie w uchwale Nr XXII/53lil7 Rady Miasta Bialystok z dnia 27 marca
2017 r. w sprawie okreSlenia kryteri6w obowi4zuj4cych na drugim etapie
postgpowania rekrutacyjnego do przedszkoli ioddzial6w przedszkolnych
w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bialystok, okredlenia

dokument6w niezbgdnych do potwierdzenia spelniania kryteri6w oraz przyznania
liczby punkt6w kazdemu kryterium, zmienionej uchwalq Nr XIX/3 l5120 Rady
Miasta Bialystok z dnia l5 stycznia 2020 r. zmieniajQc4 ww. uchwaig).

4. Rekrutacja do przedszkoli niepublicznych lub oddzial6w przedszkolnych

zorganizowanych w niepublicznej szkole podstawowej wylonionych w drodze
konkursu odbywad sig bgdzie przy pomocy systemu inlormatycznego stosowanego
w rekrutacj i do przedszkoli samorz4dowych, prowadzonych przez Miasto Bialystok.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
L Zadarie okredlone otwartym konkursem ofert dla niepublicznych przedszkoli
oraz niepublicznych szk6l podstawowych, w kt6rych zorganizowano oddzialy
przedszkolne, obejmuje zapewnienie dostgpu do wychowania przedszkolnego
dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkalym w Bialymstoku.

2. W wyniku otwartego konkursu ofert Miasto Bialystok

zamierza pozyskai
w przedszkolach niepublicznych maksymalnie 750 wolnych miejsc. Za miejsca wolne
uznaje sig r6wnieZ miejsca, na kt6re przyjgto dzieci w postgpowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 202012021, rv ramach umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania
publicznego z zakresu w1'chowania przedszkolnego zawartej pomigdzy Miastem
Bialystok a przedszkolem niepublicznym.

3.

W

gdy

zakwalifikowana liczba dzieci

do

danego przedszkola
niepublicznego lub oddzialu przedszkolnego zlokalizowanego w niepublicznej szkole
przypadku

podstawowej bgdzie niZsza od deklarowanej w ofercie. organ prowadz4cy przedszkole
nie moze odm6wi6 rodzicom zakwalifikowanych dzieci przyjgcia
do plac6wki.

4. Z podmiotem, kt6ry bqdzie realizowal zadanie, zostanie podpisana umowa w sprawie
powierzenia realizacji zadania publicmego z zakresu wychowania przedszkolnego.
Wz6r umowy stanowi zal4cznik Nr 4 do ogloszenia.

5.

Do udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacj i przyznanej podmiotowi.
kt6ry bgdzie realizowal zadanie. ma zastosowanie uchwala Nr XII/193i 19 Rady
Miasta Bialystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacj i dla niepublicznych szk6l i plac6wek o5wiatowych prowadzonych przez osoby

i

osoby prawne niebgdqce jednostkami samorzqdu ter)'torialnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidlowo6ci ich pobrania i wykorzystywania
(Dz.Urz. Woj. Podl. 22019 t. poz. 3589).

fizyczne

6.

Termin realizacji zadania: od I wrzeSnia 202'l r. do 31 sierpnia 2025 r.

7. Miejsce rc lizacJi

zadania'. Miasto Bialystok.

V. Termin i miejsce skladania ofert

l.

Termin skladania ofert uplywa 21. dnia o godz. 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia
o konkursie, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego
Bialymstoku, na stronie intemetowej UrzEdu Miejskiego vv Bialymstoku
www.biatystok.pl, na tablicy ogloszen w siedzibie UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku
ul. Slonimska 1.

w
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2. Oferty wraz z zal4cznikami naleZy sklada6 za poSrednictwem Kancelarii Og6lnej
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej 1. I 5-950 Bialystok
lub pocZq na adres Departament Edukacji, ul. Legionowa 7, 15-281 Bialystok.

3. Oferty wraz z zal4cznikami nale2y sklada6 w opisanych kopertach: nazwa

i

adres

oferenta. nazwa zadania publicznego:

"Oferta na realizacjg zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego".

4. O zachowaniu terminu zloaenia oferty decyduje data wplywu do Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku.
5. Oferty, kt6re wplyn4 po ww. terminie nie bgd4 podlegad ocenie.

6. Oferent moze zlozye kilka ofert. Jedna oferta mo2,e dolyczye tylko jednego
przedszkola lub jednej niepublicznej szkoly podstawowej, w kt6rej zorganizowano
oddzial przedszkolny.

VI. Wymagana dokumentacja

l.

Oferenci zobowipani s4 do zloZenia nastgpuj4cych dokument6w:

1) oferty realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania

przedszkolnego,
podpisana przez osoby upowaznione do skladania oSwiadczeir woli w imieniu
organu prowadz4cego przedszkole niepubliczne lub niepubliczn4 szkolg
podstawow4, w kt6rej zorganizowano oddzial przedszkolny, a w przypadku
prowadzenia podmiotu przez kilka os6b fizycznych - podpisana przez wszystkie
te osoby. Formularz oferty musi byi zgodny ze wzorem stanowiecym zal4czr.tk
Nr I do ogloszenia.

2)

dokumentu potwierdzajqcego upowaZnienie do dzialania w imieniu oferenta
w przypadku podpisania oferty przez osoby upowaznione przez organ prowadzqcy,

3) zobowipania, o kt6rym mowa w art. 22 ust. 2

ustawy o finansowaniu zadafl
odwiatowych, wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik Nr 2 do ogloszenia.

4)

o braku zaleglych zobowi4zah finansowych wobec Urzgdu
w Bialymstoku, urzgd6w skarbowych i Zakladu Ubezpieczeh

odwiadczenia

Miejskiego

Spolecznych, wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik Nr 3 do ogloszenia,

5) o5wiadczenia o posiadaniu prawa do zajmowania lokalu (lokali),
w kt6rym (kt6rych) realizowane ma byi zadanie, z podaniem tytutu prawnego
do dysponowania lokalem (akt wlasnoSci, umowa najmu, umowa u2yczenia,
porozumienie w sprawie udostgpnienia lokalu).

2. Poza zal4cznikami wymienionymi w ust. 1 oferent moze dolqczyi

zdjgcia
pomieszczeri przedszkola. terenu wok6l przedszkola. w tym placu zabaw, a lak2e
informacjg o miejscach parkingowych przynale2nych lokalizacji przedszkola.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

l.

4

Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonuje Komisja Konkursowa. pracuj4ca
zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert. stanowi4cym zal4cznik do uchwaly
Nr XXXII/479/20 Rady Miasta Biatystok z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie
okreslenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacjE zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego oraz okre5lenia kryteri6w wyboru

najkorzystniej szych ofert (Dz. lJrz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4934). zwanym dalej
Regulaminem.

2. Za kalde krl.terium wymienione w $ 8 ust.2pkt2-8 Regulaminu' kaady z czlo*5w
komisji konkursowej, przymaje punkty od 0 do 10, zaS za kryterium wymienione
w $ 8 ust. 2 pkt 1 Regulaminu, ka2dy z czlonk6w komisji konkursowej przymaje
punkty od 0 do 20.

3.

rozpatrywania ofert oferent mo2e zosta6 poproszony o dodatkowe
informacje, a takze o udostgpnienie do oglgdzin pomieszczeri przedszkola/oddzialu
przedszkolnego, kt6rego oferta dotyczy. Odmowa udostqpnienia pomieszczeri
powoduje odrzucenie oferty.

W trakcie

4. Komisja konkursowa przedstawia Prezydentowi Miasta Bialegostoku wyniki oceny
merytorycznej ofert. Ostateczn4 decyzjg o zleceniu zadania publicznego podejmuie
Prezydent Miasta Bialegostoku, w lormie zarz4dzenia.

5.

Z

przebieg]u otwartego konkursu

ofert sporz4dza sig protok6l. kt6ry

zawiera

w szczeg6lnoSci:

l)
2)
3)

listE zgloszonych ofert.

informacjg podsumowuj4cq oceng formalnq ofert,

informacjg na temat dodatkowych wyjaSniefi, ktbre zlo?yl oferent
oke5lonym w pkt 3,

w

trybie

4)

informacjg podsumowuj4cq oceng merytoryczn4 ofert, wraz z liczb4 ptzyznanych
punkt6w.

5)

wskazanie wybranych ofert, kt6re uzyskaty nal1wy2sz4 liczbq punkt6w
jako wylonionych do realizacji wraz z liczb4 miejsc w przedszkolach
lub oddzialach przedszkolnych zlokalizowanych w szkolach podstawowych'
kt6rych dotyczq wylonione oferty lub informacjg o braku wylonionych ofert.
W przypadku. gdy liczba miejsc niezbgdnych do zrealizowania zadania
publicznego, o kt6rej mowa w dziale IV ust. 2 ogloszenia jest wigksza
niz w ofbrcie, kt6ra uzyskala najwy2sz4 liczbg punkt6w. pozostale miejsca
przydziela sig przedszkolom, kt6re uzyskaly kolejno najwigcej punkt6w'
W przypadku, gdy przedszkola uzyskaj4 r6wn4 liczbg punkt6w. miejsca rozdziela
siE proporcjonalnie.

6. Rozstrzygnigcie otwartego konkursu ofert nast4pi nie p62niej, ni2 w ci4gu 30 dni
od ostatniego dnia przyjmouania ofert.

7.

W roku 2020 zoslal ogloszony otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Miasta Bialegostoku
przez osoby prowadz4ce niepubliczne przedszkola i udzielono z tego t)'tulu dotacj i.
Na realizacjg ww. zadania Miasto Bialystok przeznaczylo w roku 2020 - 2 839 370,09
zl. w roku 2021 - 5 883 183,76 zl.

8.

Prezydent Miasta Bialegostoku moze odst4pii od rozstrzygnigcia otwartego konkursu
ofert, bez podania przyczyny.
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