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PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU

z dnia J.\.. sierpnia 2021 r,

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art.92 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920 z po2n. zm.t\, art.1 1 i 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 z p6in. zm.2) oraz na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27
sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz $ 3 ust. 2 Zarz4dzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie okre6lenia zasad i trybu postgpowania
dotycz4cych zlecania, kontroli i rozliczania zadari publicznych, zarz4dzam co nastgpuje:

$r.
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacj g zadania publicznego z zakresu dzialah na rzecz
os6b niepelnosprawnych w 2021 r.:

Podniesienie standardu uslug Swiadczonych w warsztatach terapii zajgciowej w zakresie
rehabilitacji zawodowej.

s3.
Wykonanie zaru4dzenia powierzarn Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cemu Departament
Spraw Spolecmych oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku.

$4.
Zarz4dzerie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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I Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. 22021 t. poz. 1038.
2 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly oglo szone w Dz.lJ. 22021 r. poz. 1038 i 1243

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu dzialari na rzecz os6b niepelnosprawnych w 2021 r.

$2.
TreSi ogloszenia zawieraj4cego warunki konkursu starowi zal4cznik do niniejszego
zarz4dzenia.

,*



Zal4cznik do ZarzqdzeniaN. ..1-09... lZt
Prerydenta Miasta Bialegostoku

z dnia .il,\.. sierpnia 2021 r.

Prerydent Miasta Bialegostoku

na podstawie art. 11,12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 22020 r. poz. 1057 z p6in zm.) ogiasza otwarty konkurs
ofert na realizacjg zadania publicznego z zakres;u dzialan ra rzecz os6b niepelnosprawnych.

I. Warunki realizacji zadania:
Rodzaj zadania:

Podniesienie standardu uslug Swiadczonych w warsztatach terapii zajgciowej w zakresie
rehabilitacji zawodowej.

Cel:

Podniesienie jakodci i efekt)"wno6ci dzialaf realizowanych przez warszraty terapii zajgciowej
pozwalal4ce ta zwigkszenie poziomu aktywnoSci zawodowej uczestnik6w.

Grupa docelowa:

Uczestnicy warsztat6w terapii zajgciowej bgd4cy mieszkancami Miasta Bialystok.

Forma dzialaf i istotne informacje:

L Przeprowadzenie warsztat6w lub szkoleri skierowanych do uczestnik6w warsztat6w terapii
zajgciowej pozwalaj4cych na zdobycie nowych umiejgtnoSci ulatwiaj4cych podjgcie

zatrudnienia oraz zapewnienie odpowiednich narzgdzi do utrwalania nabytych umiejgtnoSci.

2. Oferent zobowiqzany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4 byd

mierzalne i realne do osi4gnigcia.

3. Koszty obslugi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mog4 przektoczy(
10% calkowitej wartoSci projektu.

4. Realizacja zadania powinna odbywa6 sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami - polega 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);

b) zasada r6wnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na ple6, rasg,

pochodzenie etniczne, narodowoSi, religig, wyznanie, Swiatopogl4d, niepelnosprawnoSi,

wiek. orientacj E seksualn4.

5. Zadania winny byd realizowane z najwyZszq starannoSci4, zgodrie z zawart? nmow? oraz

z obowipuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

6. Informacja o realizacji zadania publicmego oraz finansowaniu z btdae1]u Miasta Bialystok

winna znale26 sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

Termin realizacji zadania: oddnia0t.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r-



Zlecenie realizacji zadania nast4pi w formie powierzenia realizacji zadafia.

Wysoko56 Srodk6w przeznaczonych ta realizacig zadania: 45 000 zl

Powy2sza kwota moze ulec zmianie gdy nast4pi zmiana budZetu Miasta w czqsci przeznaczonej

na rcalizacjg zadania z wa2nych przyczyn, niemo2liwych do przewidzenia w dniu ogloszenia

konkursu lub w przypadku stwierdzenia, Ze zadanie mo2na zrealizowa6 mniejszym kosztem

lub zlo2one oferty nie uzyskaj4 akceptacj i Komisji Konkursowej. uzyskane dofinansowanie

mo2e byd przeznaczone na zakup wyposazenia. WysokoSi Srodk6w na te wydatki nie moze

przek:roczyt lqcmej kwoty 35 000 zl.

ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po zlozeniu ofert, dokonaniu oceny Komisji

Konkursowej oraz zatv,nerdzenitt przez Prczy denta Miasta Bialegostoku.

II. Warunki przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania i ich finansowanie odbywa sig z odpowiednim zastosowaniem przepis6w

art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2)'tku publicznego

i o wolontariacie (Dz.IJ. z 2020 r. poz. 1057 z p62n.zm.), z uwzglgdnieniem art. 221 ust. 3

ustary z dria27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 z po2n. zm.).

2. WysokoSi przyznanej dotacj i moZe byt nizsza, niz wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent moze negocjowad zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofai ofertg.

3. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zany jest do:

1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,

zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakladanych rezultat6w

w przypadku przyznania dotacj i w wysokodci mniejszej niz wnioskowana;

2) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w oftzymanych na realizacjg umowy
i dokonywanych z tych Srodk6w wydatk6w;

3) realizacji zadarria z najwyZsz4 starannoSci4, zgodnte z zawart4 umow4 oraz

z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakesie opisanym w ofercie;
4) zlo2enia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za po3rednictwem platformy

Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Spolecznych z jednakow4

sum4 kontroln4 w terminie okreSlonym w umowie. Wz6r sprawozdania zostal okredlony
w rczporz4dzeniu Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Pozltku Publicznego z dnia
24 pa2dziemika2Ol 8 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych
realizaqi zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadai (Dz. U.
22018 r. po2.2057);

5) opisywania oryginal6w faktur, rachunkow oraz innych dokument6w finansowych
lub ksiggowych, potwierdzaj4cych prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie
z zal. Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 144i 19 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lttego
2019 r;

4. Prezydent Miasta Bialegostoku moze odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyzla a dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) okaze sig, iz zaktualizowany zakres realizowanego zadNia znacz4co odbiega od

opisanego w zlo2onej pierwotnie ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniej szej kwocie ni2 wnioskowana nie

przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadarlia,
zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie
umo2liwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy;



3) zostan4 ujawnione nieznane wczeSniej okolicmoici, podweriajqce wiarygodnoS6

merytorycmq lub finansow4 oferenta.

5. Dotacja na realizacjg zadania objgtego niniejszym ogloszeniem nie mo2e by6 wykorzystana

na:

1) przedsigwzigcia, kt6re s4 dofinansowl'wane z budZetu miasta;
2) zobowiqzania powstale przed dat4 obowiqzywania umowy o udzielenie dotacji;
3) wynagrodzenia oraz inne wydatki na pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacj i

zwi4zane z realizacj4 zadania wykazane w kosaorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakresu realizacj i zadania.

4) oplaty leasingowe oraz zobowipania z tytulu otrzymanych kedyt6w;
5) nabycie lub dzierzawg grunt6w;
6) zadania inwestycyjne, w tym m. in. prace budowlane;
7) dzialalno3d gospodarczq i polityczn4;
8) kary i odsetki.

III. Termin i warunki skladania ofert.

1. W konkursie mog4 bra6 udzial podmioty wymienione w art' 3 ust. 2 i 3 ustawy

o dzialalnoici po2ytku publicznego i wolontariacie prowadz4ce statutow4 dzialalnoSd na

rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami.

2. Dwa lub wigcej w/w podmiot6w mog4 zlo2yi ofertq wsp6lnq. Oferta wsp6lna wskazuje:

1) jakie dzialania w ramach realizaqi zadania publicznego bgd4 wykonywa6 poszczeg6lne

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

3. Umowg zawart4 pomigdzy w/w podmiotami, okreslaj4c4 zakes ich iwiadczei skladaj4cych

sig na realizacjg zadania publicznego, zalEcza sig do umowy o realizacjg zadania

publicznego.

4. Podmioty skladaj4ce ofertg wsp6ln4 ponosz4 odpowiedzialnosi solidam4 za zobowi4zania,

o kt6rycir mowaw art.l6 ust.l ustawy o dzialalnoSci poz)'tku publicznego i wolontariacie.

5. Oferty dolycz4ce realizzcji zadania publicznego nale2y skladai zgodnie ze, utz;orem

okeslonymw rozporzqdzeniu Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw PoZytku Publicznego

z 6,ia i4 pa1dziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w

dotycz4cych realizacji zadan pub licznych oruz wzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadari

tOi.U. iZO1S r. poi. ZOSll do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersji elektronicznej za

poSrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersj i papierowej

w Departamencie Spiaw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Bema 60/1,

pok. nr 10.

6. Termin skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej up\rva
2l dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie w Biuletynie

Informacji 
-Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejskim

www.biaiystok.pl,na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku oraz

na platformie Witkac.Pl.

7 . Za oferlq zloZon1 uwa2a sig ofertg zloaon4 za poSrednictwem platformy Witkac'pl oraz

dostarczon4 w wersji papierowej zjednakow4 sum4 kontroln4'

8. Wymagana dokumentacja:
t i praiiato*o wypelniony formularz oferty podpisany przez osoby xpowirznione

io skladania o6wiadczenwoli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego lub



zgodrie z innym dokumentem potwierdzajqcym status prawny podmiotu i umocowanie

os6b go reprezentuj4cYch;
2) aktuainy odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzaj4cy status prawny podmiotu

i umocowanie os6b go reprezentuj4cych - dotvczv oferent6w. kt6rzv nie podleeai4

wpisowi w Kraiowvm Reies trze Sadowyml
3) statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wsp6lnej statut kazdej organi zacji).

9. W przypadku zalqcznik6w skladanych w formie kserokopii ka2da strona zal4cznika powinna

by6 potwierdzona za zgodnofit z oryginalem przez osoby do tego upowerinione.

10. Nie przewiduje sig moZliwo6ci uzupelnienia zlo2onych 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 zobowi4zany realizowa6 zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie

i zaakceptowanym przez Prezy denta Miasta Bialegostoku kosztorysem'

2. Koszty zostan4 uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

1) sq bezpoSrednio zwipane z realizowanym zadaniem, a takZe s4 niezbgdne dla jego

realizacji;
2) sq uwzglgdnione w kosztorysie, w pozycji w ramach kt6rej s4 rozliczane;
3) s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4) odzwierciedlajq koszty rzeczywiste, a takZe s4 skalkulowane proporcjonalnie dla

przedsigwzigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym mo2e by6
jedynie czg56 wynagrodzenia ksiggowego, je2eli wykonuje on w ramach godzin pracy
r6wnie2 inne zadania, rie zwiqzzne z obstug4 projektu);

5) zostan4 poniesione w okresie realizacji zadania;
6) s4 poparte wlaSciwymi dowodami ksiggowymi oraz s4 prawidlowo opisane

i odzwierciedlone w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowipany do prowadzenia
uryodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych
na realizacjg zadNia zgodnie z ustaw4 o rachunkowo6ci, w spos6b umo2liwiajqcy
identyfikacj g poszczeg6lnych operacji ksiggowych).

3. Kosay osobowe i bezosobowe mog4 byi ponoszone w nastgpujqcym zakresie:

1) wynagrodzenia za realizacjg zadai wraz z przewidziarrymi prawem narzutami
platne zgodne z cenami obowiqzuj4cymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty
nalezy w szczeg6lno6ci okeSli6 stawkg wynagrodzenia oraz formg zatrudnienia
dla kerzdego stanowiska pracy;

2) koszty bezosobowe - wynagrodzenie os6b zaangu2owanych bezpoSrednio przy
realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo.

V. Dokonywanie przesunigd 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 kosztowi okeSlonemu w umowie. to uznaje siq go
za zgodrry z umow4 wtedy, gdy nie nastqpilo zwigkszenie tego wydatku o wigcej niz I 5%.



VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

I . Prezydent Miasta Bialegostoku powoluje Komisjg Konkursowq do zaopiniowania zlo2onych

ofert.

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okeSla Zarz4dzenie Prezydenta Miasta

Bialegostoku.

3. Po zapomatiu sig z opiniq Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacj i

i jej wysoko6ci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarz4dzeria,
w terminie do 30 dni od daty koricowego terminu skladania ofert.

4. Decyzja o rozstrzygnigciu konkursu nie jest decyzj4 administracyjnq w rozumieniu
przepis6w Kodeksu postqpowania administracyjnego. Od powy2s zej decyzji nie stosuje si9

trybu odwolania.

5. Kazdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, moae i4dat uzasadnienia

wyboru lub odrzucenia oferty.

6. Odrzuceniu podlegaj4 oferty nie spelniaj4ce nastgpujqcych kryteri6w formalnych:

l) zloZone w formie nieodpowiadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz

nie zlo2one poprzez platformg Witkac.pl;
2) zloZone po terminie;
3) dotycz4ce zadania,kt6re niejest objgte celami statutowymi oferenta;

4) niedotycz4ce pod wzglgdem merytorycznym zadania wskazanego w ogloszeniu;

5) zlohone przez podmiot nieuprawniony;
6) podpisane przez osoby nieupowaZnione;
7) przy braku pieczqtki imiennej podpisane w spos6b niec4telny;
8) do kt6rych nie dol4czono wymaganych zalqcznik6w;
9) zawierajqce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodnosi z oryginalem

przez osoby do tego uPowainione;
l0) w kt6rych koszty obslugi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne

przekaczaj4 I 0% calkowitej warto5ci projektu.

7. Wyb6r ofert stanowi4cych formg realizacj i zadartia, o kt6rym mowa w rczdziale I nastgpuje

w oparciu o nastQpujQce kryteria merytorycme:

Lp Prryjgte kryteria oceny ofertY Punkty kontrolne oceny
Skala
ocen

Liczba
przyznanych

punkt6w

I
Mo2liwoSC realizacji zadania
publicznego przez oferenta

Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym
umozliwiaj4cym realizaclg zadania2

Czy opis planowanych dzialan gwarantuje

osiqgnigcie celu zadania?

Czy zakladane cele s4 spojne z rezultatami?

0-30 pkt

2

Kalkulacja kosa6w realizacj i
zadani4 w tym w odniesieniu do

zakresu rzeczowego zadania

Czy przedstawiona kalkulacja koszt6w jest

sp6jna z opisem dzialafl?

Czy wysokosi wnioskowanej dotacji jest

adekwatna do planowanych dzialafi?

Czy planowane wYda&i sq zasadne

w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania?

0-30 pkt



0-30 pkt

. Czy doswiadczenie oferenta gwarantuje

wlaSciwq realizacjg zadania?
. wiarygodnos6 i rzetelno5i podmiotu?
. Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy

realizacji zadania sq wystarczaj4ce do
realizacj i programu?

3

Zadeklarowana przez podmiot
jako6C wykonania zadania

i kwalifikacje os6b, prq udziale
kt6rych podmiot ma realizowai

zadanie

0-5 pl(tOcena skali realizowanego projektu tj. liczba
ektem.

Zasigg pomocy oferowanej Przez
odmiot

Czy poszczeg6lne czgsci oferty s4 ze sob4

sp6jne?
Czy oferta sporz4dzona jest jasno

i przejrzy6cie?

Starannosd w przygotowaniu
oferty5

max. 100Razem

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6le uzyskajq co najmniej

70 punkt6w.
9. poslgpowanie o udzielenie dotacj i jest jawne. Wykaz podmiot6w, wysoko5d przyznanei

dotacji i jej cel zostanie zarnieszczoly w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie

intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzgdu

Miejskiego- w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogloszefi. a takze na platformie

Witkac.pl.

vII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych praez

organ administracji publicznei w dw6ch ostatnich latach oraz zwi4zanymi z nimi
kosztami:

W budzecie Miasta Biaiegostoku na 2019 r. suma Srodk6w ptzeznaczonych na realizacjg

osla 0,00 zl
W bud2ecie Miasta Bialegostoku na 2020 r. suma Srodk6w ptzezrflczorrych na realizacjE

Zszego zadania iosla 0,00 zl

VIII. Ogloszenie konkursowe zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystokpl, w siedzibie
Urzgdu Miejskiego, w miejscu pzeznaczonym do zamieszczania ogloszeri, a takie
na platformie Witkac.pl.
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