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PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia N.ffstopada 2021 r.

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. lJ.22021 r.
poz. 1372zenn.t l oraz art. l1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci
poartku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze nn.21 zuz4dzam, co
nastgpuje.

w sprawie ogloszenia otwartego
Jadlodzielni w 2022 roku

konkursu ofert na prowadzenie Bialostockiej

sl
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego w zakresie dzialalnojci
wspomagaj4cej rozw6j wsp6lnot i spoleczno5ci lokalnych na prowadzenie Bialostockiej
Jadlodzielni w 2022 roht.

$2

Tre56 ogloszeni a zawieraj4cego warunki otwartego konkursu ofert stanowi zal4cznik do
niniej szego zarz4dzqia.

s3

Wykonanie zarz4dzeria powierzam ZastEpcy Prezydenta nadzoruj4cemu Centrum
AktywnoSci Spolecmej onv Dyrektorowi Centrum Aktywno5ci Spolecznej.

s4

Zarz4dzerie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

PREZYDE IASTA

lr heb, Trytkolatkl

I Zmiany tekstujednotitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
2 Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2O2l r. poz.l038, 1243 i 1535

.,



Zal4crik do Z.arz4dzenla Nr .St/l.lZt
Prezvdenta Miasta Bialegostoku

, a^u N. . listopada-2O2l r.

I Rodzaj zadania Publicznego

Konkurs obejmuje realizacjg zadania publicmego w zakresie &ialalnosci wspomagajqcej

ror*oi *.po"tnoi i spolecmosci lokalnych poprzez prowadzenie Bialostockiej Jadlodzielni

w 2O22 r. (zwanej dalej Jadlodzielniq).

WARUNKI OTWARTEC,O KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE
BIALOSTOCKIEJ JADLODZIELNI W 2022 ROKU

II Cel konkursu i rezultaty zadania

1.
.,

l)
2)
3)
4)
s)

Gl6wnym celem prowadzenia Jadlo&ielni jest zapobieganie mamowaniu Zywnosci.

Cele szczeg6lowe:
pomoc osobom potrzebuj4cym wsparcia 2ywno6ciowego;

dzialanie proekologiczne - zmniejszenie ilo5ci odpad6w spo2ywczych;

edukacja mieszkaric6w- informowanie o tym, jak nie mamowa6 2ywno6ci;

dtugofalowe ksztaltowanie pozyywnych i Swiadomych zachowaf konsumenckich;

ularwienie sprzedawcom 2yrnoSci realizacji obowiqzk6w wymkaj4cych z ustawy

z drua 19lipca 2019 r. o przeciwdzialaniu mamowaniu 2ywnoSci (Dz'U ' z 2020 r' poz'

r64s).
W ramach rcalizacji zadania public mego Zleceniobiorca zobowi4zany jest do

(proponowane minimalne rezultaty realizacji zadania):

ot*io*iu i zamykania lokalu gnimego - Zleceniodawc a zakladU Ze lokal bQ&ie

otwarty od poniedzialku do pi4tku w godzinach 8.00-18.00, a w soboty w godzinach

10.00-14.00;
wyznaczetia co najmniej jednego opiekuna Jadlodzieni - osoby odpowiedzialnej za

odwiedzanie lokalu w ci4gu go&in otwarcia w celu weryfikacji jego funkcjonowani4

w tym nadzoru nad przynoszonymi produktami i ich zgodnosci z regulaminern, kt6rego

projekt stanowi Zalqcznik Nr 3 do warunk6w otwartego konkursu ofert;

pozyskiwania darczyric6w wdr6d mieszkaric6w Bialegostoku i firm lokalnych;

prowadzenia dzialafi edukacyno-informacyjnych w zalresie niemamowania Zylvnosci;

prowadzenia fanpage Jadlodzielni na portalu spolecznoSciowym;

wykonania materiJ6w informacyjnych o zasadach korzystania z Jadlodzielni w formie

dostgpnej dla os6b ze szczeg'ltymi potrzebami, tj. przy uzyciu jasnych sformulowari,

czytelnych piklogram6w oraz w alfabecie Braille'a.
Oi zaia; }leceniodawcy nalezy dbanie o czystoS6 pomieszczenia i sprzgt6w oraz

zaopatrywanie w Srodki czystoSci, w zakresie niezbgdnym do prowadzenia Jadlodzielni._.

Zleceniobiorca wypracowuje w porozumieni u ze Zleceriodawc4 ostateczn4 tresi

regulaminu korzystania z Jadtodzielni.
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l)

2)

3)
4)
s)
6)

4.

J.
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III Termin i warunki realizacji zadania

l. Realizacja zadania powinna odbye sig w calodci w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 3l
grudnia 2022 roku. Termin ten powinien by6 uwzglgdniony w harmonogramie
i kosztorysie.

2. Na realizacjg zadania przeznaczony jest lokal gminny prz), ul. Krakowskiej 1

w Bialymstoku wyposazony w meble, chlodziarko-zamra2arki i inne niezbgdne sprzgty.
Kosay eksploatacyjne lokalu pokrywa Zleceniodawca.

3. Zleceniobiorca jest zobowiqzany do realizacji aktualnych przepis6w prawa regulujqcych
spos6b postgpowania w zwiqzku ze stanem epidemii SARS-CoV-2, w tym rekomendacji
rzqdowych i zaleceh Gl6wnego Inspektora Sanitamego.

4. Realizacja zadania publicznego musi odbl,rvai sig z uwzglgdnieniem przepis6w ustawy
z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

5. Zleceniobiorca jest zobowi4zany do stosowania Rozporz4dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dr.lla 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiqzku z przetwuzariem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepll"vru takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L ll9 z 4 maja 2016 r.) oraz wydanych na jego
podstawie kajowych przepis6w z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy
z dnia l0 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 22019 r. poz. 1781).

6. Zadante winno byi realizowane z najwyasz4 starannoSciq zgodnre z zawart4 umowq oraz
z obowiqzuj4cymi standardami i przepisami, w zakesie opisanym w ofercie.

7. Oferta powinna oke6li6 przewidywane ryzyka w osi4gnigciu zaplanowanych rezultat6w
oraz altematywny spos6b realizacji z dania.

8. W trakcie realizacji zadania mogq by6 dokonywane zmiany w zakresie sposobu realizacj i

zadafia i termin6w dzialaf. Zmiany wymagajq zgloszenia w formie pisemnej i uzyskania
zgody Zleceniodawcy. Zgloszone zmiany nie mog4 zmieniai istoty zadania publicznego.
Po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian Zleceniobiorca zobligowany jest
przedstawi6 zaktualizowany zakres onz harmonogram dzialah. Zmiany wymagajq
aneksu do umowy.

9. W trakcie realizzcji zadania mog4 byi dokonywane przesunigcia w zakesie
poszczeg6lnych pozycji koszt6w dzialania oraz pomigdzy dzialaniami. Zmiany pouyzej
I 000 zl wymagaj4 uprzedniej zgody Zleceniodawcy. Zgody wymaga r6wnieZ utworzenie
nowej pozycji budZetowej w ramach kwoty dotacji. Po uzyskaniu zgody na
wprowadzenie zmian oferent jest zobowiqzany przedstawi6 zaktualizowany budzet.
Zmiany powyzej 1 000 zl wymagaj4 aneksu do umowy.

10. W trakcie realizacji zadania mogq byd dokonane zniany w zakresie przyjgtych
rezultat6w zadania publicznego. Zmiany powyzej l}Yo poszczeg6lnych zalo2onych
rezultat6w wymagajq zgody Zleceniodawcy oraz aneksu do umowy.

ll. Zadanie zostanie uznurc za zrealizowane, jeSli zostanie osi4gnigte co najmniej 90%
zal o Zony ch rezul tat6w.

12. Zleceniobiorca jest zobowiqzany do zlo2enia sprawozdania z realiz:icji zadania w ci4gu
30 dni od dnia zakoriczeni a realizzrcji zadania publicznego wedtug wzoru stanowiqcego
zal4cznik Nr 5 do Rozporz4dzenia Przewodnicz4cego Komitetu do Spraw Porrytku
Publicznego z dnia24 pa2dziemlka 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w
um6w dotyczqcych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdai z wykonania
tych zadan (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Sprawozdanie nalezy zloZye za posrednictwem
systemu Witkac.pl i dostarczyi w wersji papierowej podpisanej przez osoby uprawnione
o sumie kontrolnej zgodnej z wersj4 zlo2onq za po6rednictwem systemu Witkac.pl.
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IV Wysoko56 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjq zada6

l. wysokosi irodk6w publicznych przeznaczonych 
-na 

realizacjg zadania w 2022 roktt

wynosi 40 000,00 zl (slownie: czterdzie5ci tysigcy zlotych)'

2. fwota dotacji-mo2e ulec zrnianie w przypadku stwierdzeni4 2e zlo2ote oferty nie

uzyskaj4akceptacjikomisjikonkursowejlubzaistniejekoniecmo66unianybudzefu
Miasta na 20ZZ rok w czgici przeznaczonej na realizacjg zadania z wa2nych przyczyn,

niemo2liwych do przewidzenia w dniu oglaszania konkursu'

V Adresaci konkursu

1

,

Oferty mogq sklada6 organizacje pozarz4dowe oraz podmioty wymienione w art' 3 ust' 3

ustawy, prowadzqce dzialalnosi statutow4 w zakesie zadan wymienionych w art. 4 ust. I

pkt 13 ustawy, zwane dalej uprawnionymi podmiotami.

bwa lub wigcej uprawnionych podmiot6w mole zlo\6' ofertg wsp6lnq'

l) Oferta wsp6lna wskazuje:
uj 3ut i" ariut*ia w ramach realizacji zadania publicznego bqd4 wykonywad

poszczeg6lne uprawnione podmioty;
b) spos6b 

- 
reprezintacji uprawnionych podmiot6w wobec organu administracji

publicznej.
2) Umowg zawaft4 migdzy uprawnionymi podmiotami, okre6laj4cq zakres ich Swiadczeri

skladaj4cych siq na realizacjg zadania publiczne go, zzlTczz sig do umowy o realizacjg

zadania publicznego.
3) Uprawnione podmioty skladaj4ce ofertg wspolna ponosz4 odpowiedzialnoS6 solidam4

za zobotiqzartia. o kt6rych mowa w art. 16 ust. I ustawy.

w procedurze konkursowej zostanie wyloniony jeden podmiot do realizacji zadania.3

YI Warunki przyznawania dotacji

l. Zlecenie zadania odbywa siE w formie wsparcia z odpowiednim zastosowaniem

przepis6w art. 15 ustawy oraz innych wla3ciwych przepis6w.

2. Wklad oferenta moze pochodzi6 z wkladu wlasnego finansowego, rzeczowego,

osobowego. Udzial wkladu wlasnego w stosunku do wszystkich koszt6w realizacji

zadania nie mo2e by6, nizsty ru23 o/o.

3. W ramach zadania oferent nie moze pobierad Swiadczeri pieniginych od odbiorc6w

zadaria.
4. Wysoko66 przymanej dotacji mo2e by6 ni2sza ni2 wnioskowana w ofercie. w takim

przypadku oferent moze negocjowad zmniejszenie zakresu zakladanych rezultat6w lub

nezygnowat z dotacji, o6wiadczajqc o tym pisemnie.

5. Oferent, kt6remu zostaje prryznana dotacja jest zobowi4zany do:

1) w pr4padku przyznania dotacji w innej wysokoSci niz wnioskowana -
do przedlo2enia za po$rednictwem systemu Witkac.pl oraz w wersji papierowej

zaktualizowanej kalkulacji przewidl.rvanych koszt6w realizacji zadania publicznego,

zaktualizowanego planu i harmonogramu dzialari (esli dotyczy), zaktualizowanego

opisu zakladanych rezultat6w (le6li dotyczy);
2) zznieszczartia w spos6b czyelny na wszystkich drukach i materialach promocyjnych

z:vrdqzftrrych z realizacj4 zadxia, na zakupionych urzqdzeniach i sprzgtach informacji
o finansowaniu zadaria z bud2etu Miasta wmz z logotypem Miasta Bialystok'

{



Dotyczy to tak2e informacji upowszechnianych za poSrednictwern medi6w, medi6w
spolecznoSciowych, stron internetowych, w nagraniach audio i wizualnych,
w wyst4pieniach publicznych dotycz4cych realizowanego zadania publicznego oraz
wpruez informacjg ustn4 kierowan4 do odbiorc6w zadatia w brzrnieniu okeslonym
w umowie.

6. Prezydent Miasta Bialegostoku odm6wi podmiotowi wylonionemu w procedurze
konkursowej przyznania dotacji i podpisania umowy, je2eli:
l) oferent lub jego reprezentanci utrac4 zdolno66 do czynnodci prawnych;
2) zostan? ujawnione nieznane wczesniej okolicmojci podwa2ai4ce wiarygodnosi

merytoryczn4 lub finansow4 oferenta;'
3)jedli w przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej ni2 wnioskowan4 oferent

nie przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidyrvanych koszt6w realizacji
zadanta, zaktualizowanego planu i harmonogramu (eSli dotyczy) oraz
zaktualizowanego opisu przewidywanych rezultat6w w ciasie umoztiwial4cym
podpisanie umowy.

7. Dotacje na realizacjg zadan nie mog4 byi wykorzystane na:
1) zobowi4zania powstale przed datq podpisania umowy o udzielenie dotacji;
2) oplaty leasingowe oraz zobowi4zania z tytulu otrzymanych kredyt6w;
3) nabycie lub dzierrlawg grunt6w;
4) prace rernontowe i budowlane;
5) dzialalno5i gospodarcz4 i polityczn4 oraz kultu religijnego;
6) kary i odsetki oraz zobowiqzania wynikaj4ce z tyul6w wykonawczych.

8. za kostty kwalifikowane uznaje sig wydatki poniesione w terminii realizacji zadafia
wskazanym w umowie.

9. oferent mo2e odst4pii od._podpisania umowy w przypadku przyznania dotacji ni2szej nD
oczekiwana w ofercie- w takiej sltuacji ma obowiqzek pi.*"go po*iuao*i"rrru
o swojej decyzji Prezydenta Miasta Bialegostoku za posredniciwem cJrtnrm Aktywnosci
Spolecznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

YII Termin i warunki skladania ofert

Termin skladania ofert w wersji elektronicznej i papierowej uplywa 2l dnia o godzinie
15.30 od daty ukazania sig ogroszenia o konkursie zamieszczonego * gioietyni"
Informacji Publicznej Urzgdu 

-Miejskiego w Bialymstok,, na fr.t"f, -r";rh.www.bialystok.pl oraz na tablicy ogloszef w siedzibie uoga" rrai!ffio
w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej l.
o zachowaniu terminu decyduje data wplywu do Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
!!erty, kt6re wplyn4 po terminie okredlonym w ust. f , nie Ugaa rozpatryw;.
pfertg yleZf zloLyt za po5rednictwan systemu Witkac.p), mastgpnie wydrukowad
(z jednakow4 sum4 kontrolnq), podpisai przez uprawnione osoby'i ztozyi w wersji
papierowej do Prezydenta Miasta Bialegostoku za podrednictwern:
l) Kancelarii Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku przy ul. Slonimskiej 1,

l5-950 Bialystok lub
2) ggeratora pocztowego na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. slonimska l,

15-950 Bialystok lub
3) za podrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. oferra zrozona w postaci

dokumentu elektronicznego musi by6 podpisana bezpiecznym p"ili;
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiiowanego clrtfid;

- 
lub podpisem potwierdzonym profilern zaufanym epUi.p.

Do oferty nale2y dol1czyi,:

I

.,

3
4

v
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1) oswiadczenie o sposobie reprezentacji oferenta wobec organu administracji publicznej,

w tyn imiona i nazwiska os6b upowaznionych do Ieprezentowania oferenta vobec

organu administracji publicmej wraz z ptzlloczeniern podstawy prawnej (naleZy

oti"Ste, czy podstaw4 .q ,*udy okrerilone w statucie, pelnomocnictwo czy tez iwta

podstawa),
2)aktualny(zgodnyzestanemfaktycznym)wyci4gzrejestrulubewidencjiinnegonr2

KrajowY Rejestr SQdowY;

3) aktualny statut;
4i w przypadku oferty wspolnej - umowg zawafi4 miEdzy partneraml;

Sj pinomocnictwa do reprezentowania podmiotu, je5li dotyczy'

6. nolo.*ty sporz4dzone w jEzyku obcym nale2y ikladud *ta' z tfumaczeniern na jgzyk

polski w ttumaczeniu zwyktym. 
-!--.:^-7^-^-7, ilrryrtti" skladane aotumenty muszq by6 oryginatami lub kopiami poSwiadczonymi' 

za igodno66 z orygsnalent przei osoby uprawnion3 fo-rePrezentacji 
podmiotu'

8. JedJr oferent mozi w konkursie zlo|yt' maksymalnie 1ofertQ'

;. iozenie oferty realizacji zadaria przez uplawniony podmiot nie jest r6wnomaczne

z zapewnieniern przyznania dotacji lub z przyznaniern dotacji we wskazanej wysoko5ci'

10. Oferty wraz z zil4cmikami ne bqd4 zwracane oferentowi'

i i. I.t,i"i" mo2liwo56 .to*utto*'uttiu ofert pod *"431y -:ry"c6-Y,-1:Tgv"h-- 
iontuttu"j" telefoniczne odbywajq sig pod numeran 85 869-62-35 w godzrnach pracy

Urzgdu Miejskiego w BiatYmstoku.

\,III Termin, tryb wyboru ofert oraz kryteria stosowane przy wybolze ofert

l.Dozaopiniowaniazlo2onychofertPrezyderrt.MiastaBialegostokupowolakomisjg
konkursow4. suaa r.omiJji oraz regulamin jej pracy okresli odrgbne zuz4dzefie

Prezydenta Miasta Bialegostoku' , ---^*.-^ --. c-
2. Po zapomaniu ,iE , 6piniq komisji konkursgl"j' I"nk."rs 

t'::3c,i-:-,TT:
zanqtzeniakezydent Miasta Bialegostoku, }:t6ry dokonuje *Vb"T 

-",t11]:qt'"o;11T
,":f"pi"l slu4cej realizacji zadania' Rozstrzygrrigcie konkursu nast4pi w cl4gu JU oru po

uptywie terminu skladania ofsrt'
3. WyUOr oferty nastapi w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne'

1:. za spelnienie wv-ogo*'J*alnych okreslonych w Zal4cmiku Nr 1 do warunk6w

otwartego konkursu ofert przyjmuje sig:

1) zlozenie oferty przez uprawniony podmiot;

2i ilozenie oferty w terminie i miejsiu wskazanym w warunkach konkursu ofert;

3) zgodno5d okre.u reulizacji zadania z pl::edzialerr. czasowym okreSlonym

w warunkach konkursu ofert;

4) zlolerue oferry za po6rednictwern systemu Witkac'pl oriv w wersJl paplerowe1

ze zgodt4 sum4 kontroln4;

0 igo&ro56' dzialalnorici 
'*tatuto*".! oferenta z rodzajen zadania publicmego

ogloszonego w konkursie;
Ol ,tzA" 

"i"tty 
z wkladem wlasnym wynosz4cym nie mniej rrt| 3 o/o;

7i kompletne i czytelne wypelnienie oferty;

ii 
.ztoz.ilie;f"tty 

poapisane.l przez osoby uprawnione do reprezentacji;

91 dolqczenie wymaganych zal4cu*6w ' - -- ^-*:^ ^a*^^,r5. Cif".ty'rri" spAnL.lace *ymog6w formalnych nie bEd4 poddawane ocenie merytorycznel '

6. Kryteria merytoryczne ;k#lo"" * Zalqczniktt ui z ao warunk6w otwartego konkursu

ofert:
1) mozliwoS6 realizacji zadania publicztego przez oferoia;

z



2) proponowana jakoSi wykonania zadania publicznego;
3) kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych realizowane bEdzie zadanie publiczne;
4) kalkulacja koszt6w realizacji zadani1 w tym w odniesieniu do zakresu tze*zowego

zadmia;
5) zadeklarowany wklad wlasny rozumiany jako wklad finansowy, wklad osobowy

i rzeczowy;
6) wiarygodno66 i rzetelnod6 oferenta" dotychczasowa realizacja zadari publicznych

Miasta Bialystok.
7. Oferta, kt6ra w wyniku oceny merytorycznej uzyska mniej niz 70 punkt6w, zostanie

odrancona.
8. W pr4padku stwierdzenia oczyrvistych blEd6w pisarskich, przewiduje sig mo2liwo66

wezwania oferent6w do skladania wy1'aSnie6.
9. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz oferent6w oraz wysokoSd

pnynanej dotacji zostan4 zamieszczone:
l) w Biuletynie Informacji Publicmej;
2) na portalu miejskim www.bialystok.pl;
3) w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku w miejscu przeznaczonym

na zartieszczanie o gloszeri;
4) w systemie Witkac.pl.

10. od rozstrzygnigcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje sig trytu
odwolawczego.

IX Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez
Miasto Bialystok w roku ogloszenia konkursu i w roku poprzednim oraz
zwiqzanych z nimi 16652tastr

l. w 2020 roku zadanie publiczne tego samego rodzaju bylo realizowane od 13 stycznia do
31 grudnia. Koszt poniesiony z b.o.Jzett Miasta w)mi6sl 40 000 zl (caerdziesci tysigcy
zlotych).

2. w 2021 roku zadanie publiczne tego samego rodzaju jest realizowane od 1 stycznia do 31
grudnia. Kosa poniesiony z bud2etu Miasta wyni6st 40 000 zl (czterdziesci tysigcy
zlotych).

X Informacje o ogloszeniu konkursu

ogloszenie o konkursie zarrieszcza sig w Biuletynie Informacji publicznej, na portalu
miejskim www.bialystok.pl, w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku w miejscu
przezlaczonym na zunieszczanie ogloszeri oraz w systemie Witkac.pl.

.Ir



Zalqcznik Nr 1 do warunk6w otwartego konkursu ofert

Karta oceny formalnej oferty na realizacig zadania putrlicznego

Tytul zadania publicznego

Ocena formalna:
1 . oferta j esUni e jest* zlohorLa przez uprawniony podmiot;

2. oferta zostala/nie zostala* zloaona w tenninie i miejscu wskazanym w warunkach

konkursu ofert;
3. okres realizacji zadanta zavtxtego w ofercie jesvnie jest* zgodny z przdnalent

czasowym oke6lonyn w warunkach konkursu;

4. oferta zostala/nie zostala* ztoaona na wlasciwym formularzu przez platformg

Witkac.pl;
5. dzialah;Sd statutowa podmiotu jest/nie jest*zgodna z rodzajan zadania publicznego

okreSlonym w konkursie;
6. zadeklarowany wklad wlasny spelnia/nie spelnia* wymogu minimalnej wysokosci

okre6lonej w warunkach konkursu;
7. oferta zostala./nie zostala* wypelniona kompletnie i czytelrrie;

8. oferta jesVnie jest* podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji;

9. do oferty dol4czono wymagane zal4czniki:
l) aktualny wyci4g z rejestru - tak/nie/nie dotyczt';
2) aktualny statut- taklnie*;
3j umowa- zawarta migdzy partnerami w przypadku oferty wsp6lnej (eili dotyczy) -

tak/nie/nie dotyczY*;
4) pelnomoorictwa niezbgdne do

tak/nie/nie dotYczY*.
reprezentowania podmiotu (edli dotyczy)

Wynik oceny formalnej:

Oferta spelnia wymogi formalne i zostala zakwalifikowana do oceny merytorycznej/Oferta

zostala odrzucona ze wzgigd6w formalnych*. Uzasadnienie:

Uwagi:

d-

* skreSli6 niewlaSciwe

(data i podpis pracownika dokonuj4cego oceny formalnej oferty)



Zal4cznik Nr 2 do warunk6w otwartego konkursu ofert

Karta oceny merytorycznej ofert5r na realizacjg zsdania publicznego

Nazwa oferenta: ........,.....---.
Tytul zadania publicznego:

Ocena merytoryczna:

Lp. Kryteria oceny oferty Punkty kotrtroln€ oceny
Maksymalna

liczba
punkt6w

Przyzrana
liczba

punkt6w

I
Mo2:liwo5d realizacji
zadania publicznego
przez oferenta

Zgodno6i oferty z rodzajem zadania
publicznego wskazanego w waruakach
konkursu ofert

20

,
Proponowana jakoS6
wykonania zadania
publicznego

Zgodno5i planowaaych rezultat6w z
zalo2onymi celami

35

Sp6jnoSd, realnoSC oraz szczegolowo$i opisu
dzialair

Harmonogram realizacji zadania sp6jny i
adekwatny do proponowanych &ialari

R6inorodno5i/elastyczno5i i jako6i form
realizacji zadura

Okre5lenie czpnik6w ryzyka i dzialait
alternatywnych

Spehianie wymog6w ustawy z daia 19 lipca
2019 roku o zapewnieniu dostgpnoSci osobom
ze szczeg6lnymi potrzebami

3.

Kwalifikacje os6b, przy
udziale kt6rych bgdzie
realizowane zadrnie
publiczne

Kwalifikacje, kompetencje i doSwiadczede
os6b zaanga2owanych w realizacjg zadania
publicznego

15

Kalkulacja koszt6w
realizacji zadania, w
tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego
zadania

20
Sp6jnosi kosztorysu z opisern dzialan

Zasadno6C i niezbgdno6i przedsrawionych
koszt6w z perspekbrwy zalo2onych dzizlai

Zadeklarowany wklad
wlasny rozumiany jako
wklad finansoxy,
wklad osobowy i
rzeczow

P rz.ewidziate zaNrya2owanie potencj alu
finansowego

10
Przewidztarn praca spoleczna czlonk6w
i Swiadczenia wolontariuszy

Dysponowanie wlasnym wkladem rzeczow)am

Razem 100 max

V

4.

Szczegolo*y opis porycji kosztorysu oraz
prawidlowa kwalifikacja kosa6w do
poszczeg6lnych kate gorii kosa6w

Adekwamo5d i realno5d kosa6w planowanych
dzialatr

5.



Czy real:zac1a zadai publicznych w latach poprzednich byla
wykonywana terminou/o i rzetetrie?

Czy Srodki z dotacji z lat ubieglych zost^ly rozliczone
prawidlowo?

WiarygodnoSd i rzetetnoSd
podmiotu

Opinia komisji konkursowej i propozycja przyzuatia/nie przyzllania* dotacji

Komisja konkursowa zaopiniowala ofertg negatlu/nie/pozytywnie* i zaproponowala

prztzrlante dotacji w wysokoSci .21.

(slownie:......... """""")

Uzasadnienie wyboru b4dZ odrzucenia oferty:

Bialystok, dnia Podpisy czlonk6w komisji konkursowej:

v

* skreSlid niewlaSciwe

Analiza i ocena realizecji zleconych zadari publicmych
(doryczy podnioliw, kt6re rmlizowaly zadania publiczne w poprzednich laach)

tak me



Zalqcmik Nr 3 do warunk6w otwartego konkursu ofert

Projekt regulaminu korzystania z Jadlodzielni dzialajqcej przy ul. Krakowskiej I
w Biallmstoku

s1
Slownik termin6w

Ilekroi w regulaminie mowa jest o:
l Jadlodzielni - roarmie sig Bialostock4 Jadlodzielnig jako lokal, jako miejsce

bezplatnego &ielenia siE 2ywno6ci4 zlokalizowany przy ul. Krakowskiej I
w Biatymstoku;

2. irywnoici - rozumie sig produkty spirywcze nadaj4ce sig do spo2yci4 ll6re
mieszkaricy na wlasn4 odpowiedzialno6i mog4 zostawi6 lub wzi1(, z ladlodzielm;

3. organizacji - rozumie sij paez to organizacjg pozarzqdowq oraz podmioty, o kt6rych
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku
publicmego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z pbin. zn.\;

4. opiekunie - rozumie sig osobg wskazarLq przez Zleceniodawca wykonuj4cA czynnodci

okre6lone w niniejszym regulaminie;
5. przekazuj4cym - rozumie sig osobg lub podmiot, kt6ry pozostawia produkty

2ywno6ciowe w Jadlodzielni;
6. odbieraj4cym - rozumie sig osobg, tl6ra bierze produkty Zywno6ciowe bgd4ce

w zasobach Jadlodzielni.

s2
Cel i zsdania Jadlodzielni

1. Celern gl6wnym prowadzonej Jadlodzielni jest zapobieganie mamowaniu 2ywnoSci.

2. Cele szczegdowe:
l) pomoc osobom potrzebujAcym wsparcia Zywnodciowego;

2) dzialanie proekologiczne - znrniejszenie ilo3ci odpad6w spoficzych;
3) edukacja - informowanie o tym, jak nie mamowai zywnoSci;

4) dtugofalowe ksztaltowanie pozytyvmych i Swiadomych zachowari

konsumenckich;

5) ulatwienie sprzedawcom zywno5ci realizacji obowiqzk6w wynikaj4cych z ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciw&ialaniu mamowaniu zywno5ci (Dz. U.
22020 r. poz. 1645).

3. Jadlodzielnia jest miejscem bezplatnego &ielenia sig Zywno5ci4.

4. Odbieraj4cy bierze ZywnoS6 na wlasn4 odpowiedzialnoi6 oceniaj4c jej przydatno36

indywidualnie za pomocq wzroku, wgchu i informacji na opakowaniu.

Y



s3
Zyrvno56

1. Jadlodzielnia przyl'muje:

1) ZywnoS6, kt6ra jest Swiera i nte ptzek'roczyla terminu wa.:ZnoSci do spoZycia

okeSlonego na opakowaniu;

2) zywnoit, kt6ra przekroczyla datg minimalnej trwalo6ci - gajlepiej spozy6

przd', ale nie przekoczyla terminu przydatnoSci do spozycia - ,paleiry spozy(,

do";
3) produkty zapakowane fabrycmie;
4) produkty suche: kasze, ryZe, makarony, mqki, cukry, ciastka itd. (w tym r6wnie2

produkty suche napoczQte, ale starannie zapakowane);

5) zapakowane pieczywo i inne wyroby piekamiczel

6) warzywa i owoce;

7) rVbV w pr62niowych ,,fabrycznych" opakowaniach z podanq datq - ,,najlepiej

spo2y6 przed" lub ,,nalezy spozy6 do";
8) produkty w opakowaniach zamknigtych typu konserwy, sloiki, pr62niowe itp.;

9) sery, jogurty, twarogl oryginalnie zamknigte;

l0) pasteryzowane przetwory domowe typu dZemy, soki, salatki z wnieszczon4

informacj4 o skla&ie i dacie ich wyworzenia;
1l)podczas organizowanych akcji okoloSwi4tecznych (Boze Narodzenie

i Wielkanoc) przy obecno6ci Opiekuna dopuszczalne jest przekazywanie

produkt6w domowego pochodzenia pod warunkiern umieszczenia na produkcie

informacji o ua/tych skladnikach, dacie produkcji oraz sposobie przechowywania.

Produkty domowe przt'mowane bgd1 z zastzezeriern $ 3 ust. 3 pkt 5.

2. Podmiot wyloniony w konkursie na prowadzenie Jadlodzielni moze na potrzeby
dzialalnodci zawieru1 umowy z firmami lokalnymi na darowiznE Z7wnoSci.

3. Jadlodzielnia nie przyjmuje:

1) produkt6w nadpsutych i przeterminowanych, kt6re maj4 oznaki popsucia:

nietypowy zapach lub kolor, maj4 wydgte wieczka opakowan;

2) produkt6w, lt6re przekrocdy termin przydatnoSci do spozrycia - ,,naleZy spo2yi

do";
3) produkt6w niepasteryzowanych, Swie2ego mleka ijego wyrob6w;

4) surowego migsa oraz produkt6w najego bazie, np.: tatar;

5) surowych jaj oraz produkt6w na ich bazie, np.: domowe majonezy, ciasta

z krernem, Smietanq lub innym podobnym nadzieniern podatnym na zepsucie;

6) produkt6w nadjedzonych, np. w otwartych puszkach i sloikach;

7) produkt6w wym.agajqcych warunk6w chlodniczych, kt6re przebyuvaty poza

lod6wkE dtuzej niZ 30 minut;
8) produkt6w, kt6re mialy kontakt z odpadami spo2ywczymi, komunalnymi lub

znajdowaly sig w kontenerach na odpady;

9) produkt6w wymagaj4cych glgbokiego schlodzenia i mro2onek;

10) alkoholu i Srodk6w odurzaj4cych.

{



s4
Opiekun Jadlodzielni

1. Opiekunem Jadlodzielni jest osoba wskazana przez podmiot wyloniony w konkursie.

2. Jadlo&ielnia otwarta jest od poniedzialku do pi4tku w godzinach od 8.00 do 18.00,

a w sobotg w godzinach od 10.00 do 14.00. Otwarcie i zamknigcie jest obowiqzkiern

opiekuna.

3. Jadlodzielni4 w godzinach otwarcia zajmuje sig opiekun.

4. Opiekun musi posiada6 aktualne badania sanitamo-epidemiologiczne i ksi4zeczkq

zdrowia.
5. Obowi4zkiem opiekuna jest utrzymanie czystoSci w pomieszczeniu" w chlodziarko-

zamraZarce i na p6lkach.

6. Opiekun dba o to, aby pozostawione produkty byly zgodne z regulaminem. Usuwa te,

ll6re s4 przeterminowane lub zaczgly sig psui.

7. Obowi4zkiem opiekuna jest weryfikacja prodult6w 2ywno5ciowych przynoszonych

przez przekazttj4cy ch.
8. Opiekun Jadlodzielni ma obowiqzek odm6wi6 przekazuj4cemu przfgcia 2ywnoSci,

kt6ra nie spelnia norm okreSlonych w regulaminie.

9. Opiekun ma prawo odm6wi6 wydania 2ywno6ci odbieraj4cemq je5li uzna, ze ilo56

produkt6w, kt6re chce wzi46 jest lli4co niezgodna z normami zycia spolecznego.

$s
Postanowienia koricowe

Dopuszcza sig stosowanie monitoringu wewn4trz Jadlodzielni w celu ochrony miaf4
zachowania porz4dku publicznego i bezpieczeristwa oraz ochrony przeciwpo2arowej.

Zamontowanie monitoringu jest mo2liwe po uzgodnieniach Zleceniodawcy ze

Zleceniobiorc4.

PREZYDEN STA

dr hab. Ta sz Truskolaski
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