
ZARZADZENTE NR ...irg... /21
PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU

z ania ..J.1.. czerwca 2021 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu pomocy spolecznej w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z po2n. 2fi.1) oraz art. 1 1 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziaialnoSci poz)tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.2)

zarz4dzam,
co nastgpuje:

s1.
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego z zakresu pomocy spoiecznej

w 2021 r. pn. MenstruAkcja - wsparcie kobiet w kryzysie menstruacyjnym.

s2.
Tre56 ogloszenia zawieraj4cego warunki konkursu stanowi zal4cznik do niniejszego zarz4dzenia.

s3.
Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w $ 1 nast4pi w lbrmie wsparcia

z udzieleniem dotacji, kt6ra nie bEdzie pokrywai pelnych koszt6w realizacj i zadania.

$4.
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta nadzoruj4cemu realizacjq zadair

w zakresie pomocy spolecznej oraz Dyrektorowi Depafiamentu Spraw Spolecznych Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku.

ss.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

PREZYDEN A

sz Truskolaski

I Zmiany tekstu iednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. tJ. z 2020 r. poz. l3'78,22021 r. poz. 1038

': Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. 22021 r. poz. 1038.
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Zatqcznik do Zarz4dzeniaN, . ]l t Vj..lZ t
Prezydenta Miasta Bialegostoku

z'ania . )'1... czerwca 2O2l r.

WARUNKI KONKURSU OF'ERT
ogloszonego przez Prezydenta Miasta Bialegostoku

na realizacjg zadania publicznego w dziedzinie pomocy spolecznej
dla podmiotriw wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 zp6Ln. zm.)w formie wsparcia wykonania zadania.

Warunki konkursu opracowano na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnodci poZltku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z po2n. zm.),
zwanej dalej ustawE.

s1
Rodzaj zadania i wysoko5d Srodkriw publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania

1. Celem zadania jest wsparcie kobiet w kryzysie menstruacyjnym, poprzez zakup i udostgpnienie
(rodk6w higienicznych umieszczanych w skrzynkach zamontowanych w og6lnodostgpnych
miej scach w centrum miasta.

Projekt skierowany jest do kobiet znajduj4cych sig w kyzysie menstruacyjnym lub/i trudnej
sltuacj i ekonomicznej powodujqcej koniecznoSi ograniczania zakupu Srodk6w higienicznych
w okresie menstruacji.

W ramach zadania oczekiwany jest:

1) zakup 10 szt. metalowych skrzynek z plecami z tylu i drzwiczkami z przodu, wykonanych ze

stali, odpomych na warunki atmosferyczne (Snieg, deszcz) o wymiarach max 550 mm wysokoSci
x 550 mm szeroko6ci x 250 mm gtgbokodci, do montazu zewngtrznego, wtaz z zeslawem
montazowym w postaci uchwlt6w z otworem do montazu na ogrodzeniach metalowych przy
budynkach u2l.tecznoSci publicznej w iednej z tonacji kolorystycznej okreSlonej w publikacji
,,Bialystok - ksigga identyfikacji wizualnej 2020" (www.bialystok.pl/pl/dla mieszkancod
promocj a_miasta/marka-bialystok.html ), tj. bialej, szarej lub z6ltej,

2) dostarczenie skrzynek w terminie od 2 do 6 sierpnia 2021 r. do nastgpuj4cych lokalizacji:
Obiekt Urzgdu Miejskiego" ul. Legionowa 7,

Obiekt Urzgdu Mie jskiego, ul. Kamienna 7,
Obiekt Urzgdu Miejskiego, ul. Sw. Rocha 3,

Obiekt Urzgdu Miejskiego, ul. Skladowa I 1

Obiekt Urzgdu Miejskiego, ul. gen. J.Bema 60/1.
f.) Obiekt Urzgdu Miejskiego, ul. Slonimska 2/2,
g) Zesp6l Pracownik6w Socjalnych Nr 11 Miejskiego OSrodka Pomocy

w Bialymstoku, ul. Biala 13/33,
h) Zlobek Miejski Nr 1 Integracyjny, ul. Wesola 10,

i) Zlobek Miejski Nr 5, ul. Artura Grottgera 10,
j) Bialostocki OSrodek Sportu i Rekreacj i, ul. 1l Listopada 28.

Montazu skzynek dokona uprawniony pracownik Urzgdu Miejskiego w Biaiymstoku w obecnoSci
realizalora zadania p:ublicznego. W dniu monta2u naleZy dokonai pierwszego uzupelnienia
skrzynki w niezbgdne Srodki.

a)
b)
c)
d)
e)

Rodzinie
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3) utrzymanie skrzynek w estetyczn),m stanie w razie koniecznoSci konserwacja i naprawa,

4) umieszczenie na skzynkach informacji na temat realizaili zadania (nazwa i okres realizacji
zadania, 2r6dlo fi nansowania),

5) zakup niezbgdnych Srodk6w higienicznych z uwzglgdnieniem r62norodnoSci ich parametr6w
(np. ksztatt, gruboSi, rozrniar, chlonno56),

6) uzupelnianie skrzynek w Srodki higieniczne minimum dwa razy w tygodniu w ka2dej lokalizacji
(ti. min. 15 szt. podpasek i 10 sztuk tampon6w jednorazowo),

7) dezynfekcjg skrzynek minimum dwa razy w tygodniu w kazdej lokalizacji,
8) przeprowadzenie akcji informacyjno - promocyjnej obejmujqcej co najmniej przygotowanie

i wydruk plakatu o wymiarach 1067 x 1650 mm, zamieszczanie aktualnych informacji na temat

realizacji zadania na stronie www i w mediach spolecznoSciowych Oferenta,
9) zachgcanie mieszkaric6w Bialegostoku do dzielenia sig Srodkami higienicznymi i uzupelniania

skrzynek.

Po zakoriczeniu realizacji zadania skzynki zakupione przez ZlecefiobiorcE w ramach dotacj i
przechodz4 na wlasnoii Miasta Bialystok.

Srodki higieniczne w skrzynkach bgdq dostgpne potrzebuj4cym kobietom bezplatnie.

2. WysokoSd Srodk6w publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi
20 000 zl (slownie: dwadzie3cia tysigcy zlotych).

3. Planowana kwota dotacji przeznaczona na wsparcie realizacji zadania moie ulec zmianie
w przypadku wystEpienia waznych ptzyczyn niemo2liwych do przewidzenia w dniu ogloszenia
konkursu oraz w przlpadku stwierdzenia, 2e zadanie moLta zrealizowa6 mniejszym kosZem
lub w6wczas" gdy zlolone oferty nie uzyskaj4 akceptacji Komisji.

4. Ostateczna kwota dotacji przeznaczonq na wsparcie realizacji zadania zostanie ustalona
po zloZeniu ofert. dokonaniu oceny Komisji Konkursowej oraz zalwierdzenit przez Prezydenta
Miasta Bialegostoku.

s2
Zasady przy znawania dotacj i

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania nastgpuje z odpowiednim zastosow-anlem
przepis6w afi. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozltku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U . z 2020 r. poz. 1057 z po2n. zm.) oraz innych wladciwych przepis6w.

2. O przyznanie dotacji na realizacjg zadania mog4 ubiegai sig podmioty okreSlone
wart.3ust.2i3ustawyodzialalnoScipozltkupublicznegoiowolontariacie,je2eliprowadz4
dzialalnoSi w zakresie pomocy spolecznej i ich cele statutowe obejmujq prowadzenie
dzialalnoSci w sferze objgtej konkursem.

3. Dwa lub wigcej podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 2, mogq zloLyt ofertg wsp6ln4. Oferta
wsp6lna wskazuje:
a) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bgd4 wykonywa6 poszczeg6lne

podmioty,
b) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej.
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5. Podmioty skladaj4ce ofertg wsp6lnq ponosz4 odpowiedzialno56 solidamq za zobowi4zania,
o kt6rych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o dzialalnoSci poZ1.tku publicznego i o wolontariacie.

6. Oferent ubiegaj4cy sig o dotacjg powinien:
a) posiadad niezbgdne zasoby, umoZliwiaj4ce wlaSciw4 reaii zaqE zadaria,
b) posiadai dodwiadczenie w realizacji zadari finansowanych lub/i wsp6lfinansowanych ze

Srodk6w publicznych.

8. Minimalny wklad wlasny oferenta wynosi 107o calkowitych koszt6w projektu. Koszty
realizacji zadania, kt6re nie mog4 zostad uzn ne za kwalifikowalne do objgcia dotacjq
oferent ponosi w calo5ci.

Wklad wlasny moie mie6 formg:
l) wkladu finansowego - drodki finansowe wlasne oferenta lub pozyskane przez niego

ze 2rodel innych ni2 budzet Miasta Bialystok,
2) wkladu osobowego - nieodplatne, dobrowolne prace! w tym Swiadczenia wolontariuszy

i prace spoleczne czlonk6w organizacji odpowiednio udokumentowane z zachowaniem
nastgpuj Acych warunk6w:
a) zakes, spos6b i czas wykonywania pracy przez wolontariusza musz4 byi okre5lone

w-porozumieniu zawarlym zgodnie z ar1. 44 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego
i wolontariacie,

b) wolontariusz musi posiadai wiedzg i spelniai wymagania odpowiednie do rodzaju
i zakresu wykonl r,ranej pracy.

c) warto(i pracy jednego wolontariusza wyliczona jest w oparciu o maksymalnq stawkg
za jedn4 godzing pracy nieprzekraczajqcq25 zllgodz.

3) wkladu rzeczowego - Srodki higieniczne pozyskane z innych 2r6del (darczyhcy, sponsorzy).

10. W kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania nalezy umieSci6 wszystkie koszty
realizaili zadania publicznego niezaleznie od 2r6dla finansowania w- podziale na:

a) koszty realizacji dzialari rozumiane jako koszty bezpoSrednio zwiqzane z celem zadania.
np. koszt zakupu Srodk6w higienicznych,

b) koszty administracyjne rozumiane jako koszty obslugi zadaria publicznego,
np. wynagrodzenie personelu zaangazowanego w zarz4dzanie, rozliczanie lub prowadzenie
innych dziaiaii administracyjnych w zadaniu, obsluga ksiggowa. materialy biurowe.

11. Dofinansowanie z dotacji koszt6w administracyjnych nie moZe przekrocryd l57n wartoSci
dotacji.

12. Koszty zostanq uznane za kwalifikowane tyko wtedy, gdy:
1) s4 uwzglgdnione w kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania, w pozycji

w ramach kt6rej s4 rozliczane,

4

4. UmowE zawart4 migdzy ww. podmiotami, okre6laj4cq zakres ich Swiadczeri skladajqcych sig
na realizacjg zadania publicznego. zal4cza sig do umowy o realizacjg zadania publicznego.

7. Dotacja Prezydenta Miasta Bialegostoku nie moZe by6 wyZsza niz 907o kwoty calkowitej
przeznaczonej na realizacjg zadania wskazanego w $ 1.

9. W zestaw-ieniu przewidywanych koszt6w- realizacj i zadania naleZy uwzglgdni6 rodzaje koszt6w-.
kt6re bgdq mialy potwierdzenie w dokumentach ksiggowych oferenta (umowy, faktury,
rachunki) oraz wyceng pracy wolontariuszy udokumentowanq zawarlymi umowami

furorozumieniami) i kartami czasu pracy wolontariuszy.



2) powstan4 i zostan4 poniesione w okresie realizacji zadania, w okesie obowi4zl'wania
umowy,

3) sq bezpoSrednio zwi4zane z realizowanym zadaniem i niezbgdne dojego realizacli,
4) s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
5) s4 wykazane w kosztorysie proporcjonalnie do terminu tealizacji zadania wskazanego

w umowie,
6) spelniaj4 wymogi racjonalnego i oszczgdnego gospodarowania Srodkami publicznymi

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6*',
7) odzwierciedlaj4 kosZy rzecz)'wiste, a lakle sq skalkulowane proporcjonalnie

dla przedsigwzigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym moZe byd
jedynie czgdi wynagrodzenia ksiggowego, je2eli wykonuje on w ramach godzin pracy

r6wnie2 inne zadania, niezwi4zane z obslugq projektu),
8) koszty osobowe i bezosobowe mog4 by6 ponoszone w nastgpuj4cym zakresie:

a) wynagrodzenia za realizacjE zadaf wraz z przewidziutymi prawem narzutami platne

zgodnie z cenami obowiqzuj4cymi na lokalnym rynlu. W kosztorysie do oferty naleZy

oke6lid wymiar etatu oraz $lmagrodzenie dla ka2dego stanowiska pracy (wynagrodzenie

miesigczne lub stawka za godzing pracy),
b) zaangaZowanie lub oddelegowanie pracownik6w do realizacji zadania prtblicznego musi

byi odpowiednio udokumentowane (np. w formie aneksu do umowy o pracA

lub w zapisach w zakresie obowi4zk6w),
c) koszty bezosobowe - wynagrodzenie os6b zaanga2owanych bezpoSrednio przy realizacj i

projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo. W koszorysie nalezy okre5lii
liczbg godzin pracy w miesiqcu oraz stawkg za godzinq pracy. Zleceniobiorcy
zobowi4zani s4 do prowadzenia ewidencj i godzin pracy.

9) sq poparte wlaSciwymi dowodami ksiggowymi oraz prawidlowo odzwierciedlone
w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowiogany do prowadzenia wyodrgbnionej

dokumentacji finansowo-ksiggowej 6rodk6w finansowych otrzymanych na realizacjg zadania
zgodrlrie z ustaw4 o rachunkowo6ci, w spos6b umoZliwiaj4cy identyfikacjg poszczeg6lnych

operacj i ksiggowych).

13. Dotacja ra realizacjE zadania publicznego, o kt6rym mowa w $ 1 nie mo2e by6 wykorzystana
fla..

1) zobowi4zania powstale przed dat4 podpisania umowy o udzielenie dotacji oraz \ ydatki
poniesione przed dniem zawarcia umo\iy.

2) koszty niezwi4zane z realizowanym zadaniem publicznym,
3) koszty nie uwzglgdnione w zloZonej ofercie realizacji zadania lub aktualizacji kosztorysu,
4) przedsigwzigcia, kt6re s4 dofinansowywane z budZetu Miasta Bialegostoku,
5) nastgpujqce skladniki zwi4zane z zatrudnieniem os6b zaangaZowanych do realizacji zadania'.

skladki na Pracownicze Piany Kapitalowe, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pracownicze, Swiadczenia realizowane
z Zakladowego Funduszu Swiadczeii Socjalnych, dofinansowanie do wypoczynku,
wynagrodzenie za pracE w godzinach nadliczbowych, skladka na grupowe pracownicze
ubezpieczenie na Zycie,

6) oplaty leasingowe oraz zobowiqzania z t1'tulu otrzymanych kred1t6w,
7) nabycie lub dzier2awg grunt6w,
8) pokrycie koszt6w utrzymania biura oferenta staraj4cego sig o przyznanie dotacji (w tym

takZe wydatk6w na wynagrodzenie z pochodnymi pracownik6w biura zajmuj4cych sig
administracjq podmiotu), o ile nie slu24 one bezpoSrednio realizacji zadania w ramach
proj ektu,

9) zadania inwestycyjne oraz prace remontowe i budowlane,
10) dzialalno56 gospodarcz4, polityczn4 i religijn4,
1 1) pokrycie kosztow wyjazd6w sluZbowych (krajowych i zagranicznych).
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12) oplacenie kar i odsetek,
13) oplaty poniesione po zakonczeniu realizacji zadania,
14) cla i oplaty skarbowe.

14. Koszty realizacji zadania, ktrire nie mogq zostad uznane za kwalifikowalne do objgcia
dotacjq mog4 byd wniesione w formie wkladu wlasnego tylko w przypadku, gdy stu24
osi4gnigciu celu zadania publicznego.

15. Wysoko5d przyznanej dotacji moZe byc niZsza, ni2 wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
olerent mo2e:
1) negocjowai zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszy(, deklarowany wklad

wlasny zawarty w olercie z tyfi, 2e zoboitayzany jest do utrzymania proporcji migdzy
wkladem wlasnym a dotacjE. Jedynym powodem zmiany tej proporcji moZe byi
zwigkszenie wkladu wlasnego,

2) zrezygnowat z dotacji, odwiadczaj4c o tym pisemnie w ci4gu 14 dni od dnia powiadomienia
o wysokoSci przyznanej dotacji. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach oSwiadczenie
to mozna zlo2y(, po terminie wymienionym wyzej. Odwiadczenie powinno byi skierowane
do Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku i musi zawiera6
nazwg zadania, pieczgi oferenta oraz podpisy os6b uprawnionych do skladania oSwiadczen
woli w imieniu oferenta.

16. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowiqzany jest do przedloZenia aktualizacji harmonogramu
dzialaf, aktualizacji rezultat6w, aktualizacji charakterystyki oferenta oraz aktualizacji kalkulacji
przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego w przypadku. o kt6rym mowa
w ust. 15 pkt 1. Aktualizacje powinny byt, zlolone w wersji elektronicznej za pomoc4 platformy
www.witkac.pl oraz w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Bialegostoku za po5rednictwem
Departamentu Spraw Spoiecznych Urzgdu Mieiskiego w Bialymstoku niezrvlocznie
po opublikowaniu wynik6w konkursu.

17 . Prezydent Miasta Bialegostoku moZe odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
l) okaze sig. iz rzeczyrvisty zakes realizowanego zadania znacz4co odbiega od opisanego

w ofercie,
2) oferent, w przypadku otrz),rnania dotacji w mniej szej kwocie niZ wnioskowana,

nie przedstawi aktualizacji harmonogramu dzialari, aktualizacji rezultat6w, aktualizacji
charakterystyki oferenta oraz aktualizacji kalkulacj i przewidy.wanych koszt6w realizacj i
zadania publicznego, w czasie umo2liwiajqcym przygotowanie i podpisanie umowy lub nie
podpisze przygotowanej umowy w czasie umoZliwiaj4cym terminowe przekazanie dotacji
na konto oferenta, umoZliwiaj4ce jej wydatkowanie w teminie okreSlonym w umowie,

3) zostan4 ujawnione nieznane wczeSniej okolicznoSci, podwaZaj4ce wiarygodnoSi
merytoryczn4 lub fi nansow4 oferenta.

18. Prezydent Miasta Bialegostoku odmawia podpisania
w przlpadku, kiedy oferent zmniejszy sw6j wklad
niZ proporcjonalnie do zmniejszonej dotacj i.

umowy
wlasny

i przekazania dotacji
w stosunku wigkszym
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s3
Termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacj i zadania publicznego ustala sig od dnia I sierpnia 2021 r
do dnia 3l grudnia 2021 r.

2. Termin poniesienia wydatk6w dla Srodk6w pochodzqcych z dotacj i ustala sig

od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

3. Wkiad wlasny oferenta, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 8 powinien by6 poniesiony w terminie

wskazanym w zawartej umowie, nie p6Zniej jednak niz do dnia 31 grudnia 2021 r.

4. Zadanie winno by6 realizowane z najv"ryZsz4 starannoSci4 gwarantuj4c4 jego wykonanie

w spos6b efekqnvny, oszczgdny i terminowy, zgodnie z zawartq umow4 oraz z obowi4zuj4cymi

standardami i przepisami, w zakesie opisanym w ofercie.

5. Dopuszcza sig moiliwo56 dokonywania przesunigd, tj. zwigkszania wartoSci pomiEdzy

poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w okreslonymi w zestawieniu koszt6w realizaqi z.adania

publicznego. jednak nie wigcej nii l0o/". Zmiany powyzej 10% wymagaj4 zawarcia aneksu do

umowy i mogq byi zglaszarle nie p62niej niz na 30 dni przed dniem zakofczenia terminu
realizacj i zadania publicznego.

6. Realizacja zadania publicznego musi odbywai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia

dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami polegajqcej na zapewnieniu co najmniej
minimalnej dostgpnosci architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze

szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z p62n. zm.).

7. Z twagi na panuj4c4 s1'tuacjg epidemiczn4. w trakcie realizacji zadania publicznego

Zleceniobiorca zobowi4zany jest do zapoznania sig i stosowania do aktualnych przepis6w

prawa i wyycznych dotycz4cych zapobiegania i rozprzestrzeniania sig chor6b zaka2nych oraz

wsp6ipracy z wlaSciwymi sluZbami i instl'tucjami.
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8. Zleceniobiorca zobowi4zany jest do:
1) prowadzenia dokumentacj i merytorycznej (w tym fotografi cznej) zadania potwierdzaj4cej

realizacjg zalolonych cel6w, dzialaf i rezultat6w, w tym bie24cego monitoringu
realizowanych dz\alah i niezwlocznego przekazywania danych na wezwanie Departamentu
Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,

2) zaangaaowania do realizacj i zadmia kadry posiadaj4cej umiejgtnoSci umo2liwiaj4ce
wlaSciw4 realizacjg zaplanowany ch dzialan,

3) informowania Zleceniodawcy o kazdej zmianie majqcej wplyw na jakoSi Swiadczonych
uslug, bezpieczenstwo adresat6w reaiizowanego zadania oraz iego ci4glodi.

4) wyodrEbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjg umowy,
5) opisywania dokumentacji finansowo-ksiggowej zwi4zanej z realizowanym zadaniem,

dotycz4cej zar6wno dotacji, jak i wkladu wlasnego, zgodnie z wytycznymi okreSlonymi
w zawartej umowie o realizacjg zadania publicznego,

6) sporz4dzania i skladania sprawozdafi z wykonania zadania publicznego
w terminie okreSlonym w umowie wg wzoru oke6lonego w Rozporz4dzeniu
Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw PoZltku Publicznego z dnia 24 paidziemika 2018 r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadan



publicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tych zadan (Dz. U. z 2018 r.
po2.2057),

7) udzielania na wezwanie Deparlamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku. w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji i uyjaSnieri
oraz dostarczenia dowod6w do zlo2onych sprawozdari z realizacji zadania publicznego.

9. Zleceniobiorca zobowi4zany jest do zrealizowania pruedstawionych w ofercie
zakladanych cel6w, dzialari i rezultatriw realizacji zadania publicznego. Przewidywane
rezultaty musz4 byd mierzalne i realne do osi4gnigcia. W przypadku nieosi4gnigcia zalolonych
cel6w, dzialari i rezultat6w- Zleceniodawca okreSla wysokoSi dotacji do zwrotu kieruj4c sig
zasad4 proporcjonalnoSci.

10. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umow4 Srodki finansowe podlegal4
niezwlocznemu zurotowi na rzecz Prezydenta Miasta Bialegostoku.

11. W przypadku rezygnacj i przez Zleceniobiorc7 z realizacji zadania po przekazaniu dotacji,
Srodki finansowe podlegaj4 niezwlocznemu zwrotowi na rzecz Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

12. Informacj a o dofinansowaniu zadania publicznego z budzetu Miasta Bialegostoku wraz
z obowiEzuj4cym logotypem Miasta powinna znale2(. sig w miejscu realizacji zadania
publicznego, na wszystkich drukach i materialach zwiEzanych z realizowanym zadaniem,
na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja, w inlormacjach
rozpowszechnionych za po6rednictwem medi6w i medi6w spoleczno$ciowych w spos6b
zapewniaj4cy jej dobr4 widocznoSd.

13. Prezydent Miasta Bialegostoku zaktrada potrzebE prezentacj i rezultat6w zadania publicznego
na spotkaniach i uroczystoSciach organizowanych przez Miasto Bialystok, co potencjalni
oferenci powinni wzi4(, pod uwagg podczas skladania oferty.

$1
Termin i warunki skladania ofert

l. Oferly zgodne z zalqcznikiem do Rozporzqdzenia Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw
Poz).tku Publicznego z dnia 24 pa2dziemlka 2018 r. w sprawie wzor6w oferl i ramowych
wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadaf publicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania
Iych zadah (Dz. U . z 20i 8 r., poz. 2057) naleiy skladad w wersji elektronicznej za pomocE
platformy www.witkac.pl oraz przeslat w wersji papierowej na adres Departamentu Spraw
Spolecznych Urzedu Mieiskiego w Bialymstoku przy ul. gen. J.Bema 6011 1:5-37Q-Bialys.!ok.

2. Termin skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej uplywa 21 dnia
o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie zarnieszczonego 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 wrvw. witkac.pl.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wp\wu oferty do Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
w wersji papierowej.
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4. Za ofertg zloLonq w sposr5b prawidlowy uznaje sig ofertg zlo2on4 za poSrednictwem
platformy www.witkac.pl oraz dostarczon4 w wersji papierowej z jednakow4 sum4

kontroln4,

5. Jeden olerent moZe w konkursie zloZyi maksymalnie I ofertg.

6. Ofertg oraz zal4czniki ralezy zloZy,i w jednym egzemplarzu.

7. W formularzu oferty nie wolno dokonywad Zadnych skreSleri i poprawek. Na pierwszej

stronie oferty naleiy wskazad rodzaj zadania publicznego okreSlony w $ 1' We wskazanych

miejscach naleZy umiescii pieczg6 podmiotu i podpisy osoby lub os6b upowaZnionych.

8. Oferent zobowi4zany jest do:
1) okreSlenia celu szczegrilowego (celiw szczeg6lowych) zadania publicznego - informacja

taka winna znale2i sig w czgsci III pkt 3 oferty: "Syntetyczny opis zadania".

2) okre5lenia liczby sztuk Srodkriw higienicznych umieszczonych w jednej skrrynce
w trakcie jednego tygodnia oraz lqcznei liczby sztuk Srodk6w higienicznych
umieszczonych we wszystkich skrrynkach w trakcie trwania realizacji zadania
lnlbrmacja taka winna znale2( siE czgSci III pkt 5 oferty: ,.Opis zaktadanych rezultat6w
r ealizaqi zadania publicznego",

3) okreslenia ryryka nieosi4gnigcia zakladanych rezultat6w wraz ze wskazaniem
sposobr5w jego zniwelowania - informacja taka winna znale26 sig czESci III pkt 5 oferty:

,,Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego",
4) dokladnego okre5lenia liczby osrib zaanga2owanych do realizacji zadania

oraz uszczeg6lowienia opisu koszt6w osobowych i bezosobowych o opis dotycz4cy
formy zatrudnienia, iloSci godzin/wymiaru etatu oraz stawki wynagrodzenia -

informacj a taka winna znale1| sig w- czg5ci V pkt V A oferty: .,Zestawienie koszt6w
realizacji zadania".

9. Wymagane dokumenty:
1) formularz oferty podpisany przez osoby upowaZnione do skladania oSwiadczeri woli,

zgodnie z wyciqgiem z Krajowego Rejestru S4dowego lub zgodnie z innym dokumentem
potw-ierdzaj4cym status prawny podmiotu i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,

2) wygenerowane z platformy www.witkac.pl potwierdzenie zloienia oferty podpisane
przez osoby upowir:Znione do skladania oSwiadczei woli. zgodnie z wyciqgiem z Kraj owego
Rejestru S4dowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny
podmiotu i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,

3) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzaj4cy status prawny podmiotu
i umocowanie os6b go reprezentuj4cych - dotyczy of'erent6w, kt6rzv nie rrodlegaia wpisowi
w Kraiowym estrze Sadowym

4) kopia aktualnego statutu (w przypadku oferty wsp6lnej kopia aktualnego statutu kazdej

organizacji),
5) o5wiadczenie oferenta o nieubieganiu sig o inne Srodki bud2etowe Miasta Bialegostoku,

stanowiqce zal4cznlk nr I do warunk6w konkursu,
6) inne dokumenty np. rekomendacja dla organizacji, umowa zawarta miEdzy partnerami

lub o6wiadczenie partnera (w przypadkn zloZenia oferty wsp6lnej) itp.

10. W przlpadku zaiqcznik6w skladanych w formie kserokopii kazda strona zal4cznika powinna
byi potwierdzona za zgodnoS6 z oryginalem przez osobg lub osoby upowainione
do skladania oSwiadczeri woli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego
lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzajqcym status prawny podmiotu i umocowanie
osob go reprezentuj4cych.
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ll Odrzuceniu podlegajq oferty niespelniajQce nastgpujecych kryteri6w formalnych:
1) realizowane poza lokalizacjami wskazanymi w $ I .

2) kt6rych suma kontrolna wersj i papierowej oferty nie jest zgodna z wersj4 elektroniczn4
zlozorl1 za pomoc4 platformy www.witkac.Dl,

3) zlo2one w formie nieodpowiadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu,
4) zlo\one po terminie,
5) kt6rych termin realizacj i zadania nie mie6ci sig w terminie wskazanym w warunkach

konkursu ofert,
6) dotycz4ce zadania, kt6re niejest objgte celami statutowymi podmiotu skladajqcego ol'ertg.
7l zloZone przez podmiot nieuprawniony.
8) podpisane przez osoby nieupowaZnione.
9) przy braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczJ.telny,
10)do kt6rych nie dol4czono wymaganych zal4cznlkow wskazanych w warunkach konkursu

ofert,
11)zawierajqce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodnoSi z oryginalem przez

osobg lub osoby do tego upowaZnione,
12)w kt6rych wnioskowana kwota dotacji przekacza 90 % koszt6w finansowych rcalizacji

calego zadania,
13) w kt6rych wklad wlasny oferenta nie spelnia wymaganego minimum w-skazanego

w ogloszeniu.

12. Oferty, kt6re nie spelniajq wymog6w formalnych, nie bgd4 rozpatrywane pod wzglgdem
merytorycm).rn.

13. ZloZenie oferly przez podmiot uprawniony nie jest ror.l noznaczne z zapewnieniem przyznania
dotacji we wskazanej wysokoSci.

14. Nie przewiduje sig mo2liwo5ci uzupelnienia zloZonych ofert.

$s
Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert

I . Ostateczne rozstrzygnigcie konkursu nast4pi nie poLniej, niZ w ci4gu 30 dni od ostatniego dnia
przyjmowania ofer1. Mo2liwe jest dokonywanie rozstrzygniEi w kilku etapach.

2. Ocena merytoryczna oferty zostanie dokonana przy zastosowaniu nastgpuj4cych krlteri6w
punktowych:

Lp.
Przyjgte kryteria

oceny oferty Pun kty kontrolne oceny
Skala
occn

Liczba
przl znanl ch

punkt6$

I
Mo2liwoSd realizacji
zadania publicznego

l) Ocena opisu planowanych dzialafi w kontek3cie
osi4gnigcia celu zadania,

2) Ocena zasob6w kadrowych przewidywanych do
realizacji zadania,

3) Ocena sp6jnoSci zakladanych cel6w z rezultatami,
4) Ocena doSwiadczenia oferenta w otxzarze realizacjt

zadah z zakresu pomocy spolecznej, w tym
teminowoSci i rzetelno6ci realizacji zadai
finansowanych z budzetu Miasta Bialystok,

5) Ocena skutecznoSci dziatatl informacyjno-
promocyinych realizowanego zadania.

0-25 pkt
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2
Skala pomocy

oferowanej prz€z pomiot

1) Ocena skali realizowanego zadania tj.
umieszczonych w skrzYnkach
higienicznych-

l4czna liczba
(rodk6w 0-25 pkt

3
Zadeklarowany wklad

wlasny

t) Zadeklarowany wklad osobowy, w tym praca

spoleczna czlonk6w i Swiadczenia wolontariuszy.
2) Zadeklarowany wklad rzeczowy.

wklad finanso o1'erentaj

0- l5 pkt

1.

Przedstawiona
kalkulacja koszt6w

realizacii zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania

l)

2)

3)

Ocena adekwatno6ci wysokoSci wnioskowanej
dotacj i w stosunku do planowanych dzialan.
Ocena zasadnosci planowanych wydatk6w
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

Ocena sp6jnoSci kalkulacji koszt6w z opisem
rzeczowym/merytorycznym.

f
StarannoS6

w przygotowanilI oferty
l) Ocena sp6jno5ci poszczeg6lnych elementow oferty. 0- 10 pkt

Razem max. 100

3. Komisja konkursowa powolana w drodze zarz4dzeria Prezydenta Miasta Bialegostoku
rekomenduje dofinansowanie jednej ofefty, kt6ra uzyska najwigksz4 iloSi punkt6w

po dokonaniu oceny formalnej i merltorycznej, przy czym :V{lmagane jest uzyskanie co naj mniej

70 punkt6w.

4. Decyzjg o wyborze oferty i o udzieleniu dotacj i oraz jej wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta
Bialegostoku w formie zaruydzenia.

5. Postgpowanie o udzielenie dotacj i jest jawne. Informacja o podmiocie, kt6remu udzielono
dotacji oraz o wysokosci przyznanej dotacj i zostanie zuttieszczona w Biuletynie Informacj i
Publicznej UrzEdu Miejskiego w Biabmstoku, na portalu miejskim urvw.bialystok.pl. na tablicy
ogloszen w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz na platfomie www.witkac.pl.

6. Od decyzji Prezydenta Miasta Bialegostoku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacj i oraz jej
wysokosci nie stosuje sig trybu odwoiania.

s6
Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez org n

administracji publicznej w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert i w roku
poprzednim ora,z zwiqzarnych z nimi kosztach

W 2020 i 2021 r. Miasto Bialystok nie realizowalo tego samego rodzaju zadaf

PREZYDENT M A
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Zal4cznik nr 1 do warunk6w konkursu

Bialystok, dnia ..

(piecz4tka oferenta)

OSWIADCZENIE

W zwipku z ubieganiem sig o dofinansowanie z budzetu Miasta Bialegostoku rcalizacji zadania

publicznego pn: ..............

,;il;;;; o; J",oro",i" ;;#;,; ;;; ;,;iil ;i;;;;;; 1i?iJi:T'fi::li
nie ubiegal sig i nie ubiega sig, poza ww. konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania

z innych Srodk6w Miasta Bialegostoku.

Osoby skiadaiace oSwiadczeqiel

piecz4tka i podpis
(ew. czytelny podpis i tunkcj a)

pieczqtka i podpis
(ew. czytelny podpis i funkcj a)

PRNZ}T
TA

l2

dr hab. Truskolaski


