
aAr.Z 4DZENTB xn ..?.u.?:... z r
PREZYDENTA MJASTA BIAI_EGOSTOKU

z dnia ..d,J, listopada 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 z p6in. zm.') oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2yku
publicznego i o wolontariacie (Dz. tJ. z 2020 r. poz. 1057 z p6in. zm.z) zarzqdzam. co nastgpuje:

s1.
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej
w 2022 r. pn. MenstruAkcja - wsparcie kobiet w kryzysie menstruacyjnym.

$2.
TreSi ogloszenia zawieraj4cego warunki konkursu stanowi zal4cmik do niniejszego zarz4dzenia.

$3.
Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w $ I nast4pi w formie wsparcia
z udzieleniem dotacji, kt6ra nie bgdzie pokrywai pelnych koszt6w realizacji zadania.

$4.
Wykonanie zarz4dzenia powierzam ZaslQpcy Prezydenta nadzorujqcemu realizacjg zadair
w zakesie pomocy spolecznej oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku.

$s.
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

PREZYDENT M S?A

dr hab. Tadeusz skolaski

1

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu pomocy spolecznej w 2022 r.

I Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. 22021 r. poz- 1834.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustauy zostaly ogloszone w Dz. l)- 22021 r. poz.l038, 1243 i 1535.



Zalqcanik do Zarz4dzenia Nr .:!.':../21
Prezvdenta Miasta Bialesostoku

, d"iu .19... listopada 2o2l r.

WARUNKI KONKURSU OFERT
ogloszonego przez P rezy denta Miasta Bialegostoku

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

o dzialalnoSci poirytku publicznego i o wolontariacie
@2. U. z 2020 r. poz. 1051 z p6fln. zm.) w formie wsparcia wykonania zadania.

1. Celem zadaniajest wsparcie dziewcz4t i kobiet w kryzysie menstruacyjnym lub trudnej synracj i
ekonomicznej, powoduj4cej koniecznoSi ograniczania zakupu Srodk6w higienicznych w okesie
menstruacji poptzez zakup i udostgpnianie Srodk6w higienicznych umieszczanych w skzynkach
zamontowanych w og6lnodostgpnych miejscach w centrum miasta zlokalizowanych na terenie
Bialegostoku.

W ramach zadania oczekiwany jest:

1) zakup 2 szt. skrzynek zewngtrznych z plecami z tylu i drzwiczkami z przodu, o wymiarach max
550 mm wysoko6ci x 550 mm szerokoici x 250 mm glEbokodci, do uzltku w plac6wkach

odwiatowych, w jednej z tonacji kolorystycznej okedlonej w publikacji ,,Bialystok - ksigga

identyfikacji wizualnej 2020" (www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancodpromocja_miasta/marka-
bialystok.html), tj. bialej, szarej lub z6hej,

2) umieszczenie na skrzynkach informacji na temat realizacji zadania (nazwa oraz ifidlo
finansowania),

3) montaz zakupionych 2 skrzynek zewngtrznych \tfiaz ze Srodkami higienicznymi w terminie
od 1 do 17 stycznia2\22 r. w nastgpuj4cych lokalizacjach:
a) Bialostocki OSrodek Sportu i Rekreacji, ul. l1 Mazowiecka 39 c,

b) X Liceum Og6lnoksztalc4ce im. Wieslawy Szymborskiej w Bialymstoku, ul. Stoleczna 6,

oraz przeniesienie skrzynek z nastgpuj4cych lokalizacji:
c) Obiekt Urzgdu Miejskiego, ul. Kamienna 17,

d) Obiekt Urzgdu Miejskiego, ul. gen. J. Bema 60/1,
w nastgpuj4ce lokalizacje:
e) Zesp6l Szk6l Technicznych im. Gen. Wladyslawa Andersa w Bialymstoku, ul. Stolecma 21,

f) Zesp6l Szk6l Handlowo-Ekonomicznych im. Mikolaja Kopemika w Biatymstoku, ul. Bema

105,

4) pozostawienie skrzynek do obslugi w poni2szych lokalizacjach bez zmian:
g) Obiekt Urzgdu Miejskiego, ul. Legionowa 7,

h) Obiekt Urzgdu Miejskiego, ul. 5w. Rocha 3,

i) Obiekt Urzgdu Miejskiego, ul. Skladowa 11

j) Obiekt Urzgdu Miejskiego, ul. Slonimska 2/2,

2

Warunki konkursu opracowano na podstawie art. 13 ustawy z drna 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnoSci pozltku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p6in. zm.),
zwanej dalej ustawq.

sr
Rodzaj zadania i wysoko66 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania



7)

5)

6)

Montazu skEynek zewnQtrznych dokona uprawniony pracownik Urzgdu _ Miejskiego

* Si"ty..totu'w obecnosci ,"uii-to* zadania publicznego. W dniu montaZu naleZy dokona6

pierwszego uzupelnienia skrzynki w niezbqdne 6rodki'

Po zakoriczeniu rcalizaqi zadania skrzynki zakupione przez ZlecentobiorcE w ramach dotacji

przechodz4 na wlasnoS6 Miasta Biatystok.

Srodki higieniczne w skrrynkach bgd. dostgpne potrzebuj4cym &iewczptom i kobietom

bezplatnie.

2. Wysokos6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi

50 000 zl (slownie: pigddziesiqt tysigcy zlotych)'

3. Planowana kwota dotacji przeznaczona na wsparcie realizacji zadartra mo2e ulec zmianie

w przypadku:

a) wyst4pienia w a2nych przyczynniemoZliwych do przewidzenia w dniu ogloszenia konkursu,

Ul prllriiAf., stwierdzenia,- ze zadanie moima realizowa' mniejszym kosztem lub w6wczas,' 
gdy zlo2orre oferty nie uzyskaj4 akceptacji Komisji'

k)Zesp6tPracownik6wSocjalnychNrllMiejskiegoosrodkaPomocyRodzinie
w Bialymstoku, ul. Biala 13/33,

l) Zlobek Miejski Nr I Integracyjny, ul. Wesola 10,

m) Zlobek Miejski Nr 5, ul. Artura Grottgera 10,

nj Bialostocki Osrodek Sportu i Rekeacji, ul. 11 Listopada 28'
--zakup 

niezbgdnych Srodk6w higienicznych z uwzglgdnieniem r6inorodnosci ich parametr6w

(np. ksztatt, grubo56, rozmiar, chlonno66),

uzupelnianie-l2 skrzynek w 6rodki higienicme minimum dwa razy w tygodniu (tj. min. I 5 szt.

podpasek i 10 sztuk tampon6w j ednorazowo),

ut.ry.*1" wszystkich it oyr"t w higienicznym i estetycznym stanie - dezynfekcja dwa razy

w tygodniu, a w razie koniecznoSci konserwacja i naprawa"

proito*udr"ni. akcji informacyjno - promocyjnej olejmujqcej co najmniej:

u; przygoto**ie i wydruk plakatu o wymiarach 1067 x-1650 mm,

b) Lanieszczanie akiualnych informacji na temat realizacj i zadania na stronie www oraz

w mediach spolecznoSciowych Zleceniobiorcy,

c) zachgcanie mieszkaric6w Bialegostoku do tlzielenia sig Srodkami higienicznymi

i uzupelniania skrzYnek'

8)

4. Ostateczna kwota dotacji przemaczonej na wsparcie realizacji zadania zostanie ustalona na

podstawie bud2etu rc iok 2022 po jego uchwaleniu -przez 
Radg.Miasta Bialystok or.v po

'rloZ"niu ofert, dokonaniu oceny t<omiiji konkursowej otaz zatwierdzerlj|tt przez Prezydenta

Miasta Bialegostoku.

1. Zlecenie zadarua i udzielenie dofinansowania nastqpuje z odpowiednim zastosowaniem

przepis6w art. 15 ustawy z dnra 24 kwietria 2003 r. o dzialalnosci poZyku publicznego

i o wolontariacie (Dz.tJ. z 2020 r. poz. 1057 z p6in. zm.) oraz innych wlaSciwych przepis6w.

$2
Zasady przyztaw ania dotacji

J



2. O przyznanie dotacji na realizzcjg zadania mog4 ubiega6 sig organizacje pozarzqdowe
i podmioty okre6lone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolonkriacie, kt6rych cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnoici w sferze objgtej
konkursem.

3. Dwa lub wigcej podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 2, mogq zloLyt ofefii wsp6lnq. Oferta
wsp6lna wskazuje:
a) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bgdq wykonywa6 poszczeg6lne

podmioty,
b) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej.

4. Umowg zawart4 miQdzy ww. podmiotami, okeSlaj4c4 zakres ich Swiadczeri skladaj4cych sig

na realizacjg zadania publicznego, zal4cza sig do umowy o wparcie realizacji zadania
publicznego.

5. Podmioty skladaj4ce ofertg wsp6lnq ponosz4 odpowiedzialnoSd solidarn4 za zobowiqzania,

o kt6rych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

6. Oferent ubiegaj4cy sig o dotacjg powinien:
a) posiadad niezbgdne zasoby, um olliwiaj4ce wlafuiwq realizacj g zadania,

b) posiada6 dodwiadczenie w realizacji zadari finansowanych lub/i wsp6lfinansowanych ze

Srodk6w publicznych.

7. Dotacja Prezydenta Miasta Bialegostoku nie mo2e by6 wyhszz niL 907o kwoty calkowitej
przeznaczonej na realizacjg zadania wskazanego w $ 1.

8. Minimalny wklad wlasny oferenta wynosi 107o calkowitych koszt6w projektu. Koszty realizacji

zadaria,, kt6re nie mogq zostad uz:narre za kwalifikowalne do objqcia dotacj4 oferent ponosi

w calodci.

Wklad wlasny moZe mie6 formg:
l) wkladu finansowego - Srodki finansowe wlasne oferenta lub pozyskane przez ntego

ze lr6del innych ni2 bud2et Miasta Biatystok,
2) wkladu osobowego - nieodplatne, dobrowolne prace, w tym Swiadczenia wolontariuszy

i prace spoleczne czlonk6w organizacji odpowiednio udokumentowane z zachowaniem

nastgpuj qcych warunk6w:
a) zakes, spos6b i czas wykonywani a pracy przez wolontariusza muszq byi okeSlone

w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego

i wolontariacie,
b) wolontariusz musi posiadad wiedzg i spelniai wymagania odpowiednie do rodzaju

i zakesu wykonywanej pracy.
c) warto5d pracy jednego wolontariusza wyliczona jest w oparciu o maksymaln4 stawkq

za jednq godzing pracy nieprzekaczaj4c4 25 zll godz.

3) wkladu rzeczowego - srodki higieniczne pozyskane z innych lr6del (darczyricy, sponsorzy).

9. W zestawieniu przewidywanych koszt6w realizacji zadanta nale7y uwzglgdnid rodzaje koszt6w,

kt6re b9d4 mialy potwierdzenie w dokumentach ksiggowych oferenta (umowy, faktury,

rachunki) oraz wyceng pracy wolontariuszy udokumentowan4 zawartymi umowami

(porozumieniami) i kartami czasu pracy wolontariuszy.

10. W kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadaua rraleiry umieScid wszystkie koszty

realizacji zadania publicznego niezaleZnie od 2r6dla finansowania w podziale na:
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1) koszty realizacji dzialari rozumiane, jako koszty bezpodrednio zwiqzarle z celem zzdania.

np. koszt zakupu 6rodk6w higienicznych,
2) koszty administracyjne rozumiane, jako koszty obstugi . zadlnil - publicznego'
' 

np. wynagrodzenie peisonelu zaa.,g,,1ovranego w zarz4dzanie, rozliczarie_lub prowadzenie

innycir dzialan administracyjnych w zadaniu, obsluga ksiggowa, materialy biurowe.

11, Koszty obslugi zadania publicznego nie mog4 ptzekroczy6 157o calkowitej warto$ci dotacji'

12. Koszty zostanq uznane za kwalifikowane tyko wtedy, gdy:

i; sq uwzgtgdnione w kalkulacji przewidywanych kosa6w realizacji zadania, w pozycji

w ramach kt6rej s4 rodiczane,
2) powstan4 i zoitan4 poniesione w okesie realizacji zadania, w okesie obowi4zywania

umowy,
3) s4 bezposrednio zwi4zane z realizowanym zadaniem i niezbgdne do jego realizacji'

4) s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
Si .d **-*e w kosztorysie proporcjonalnie do terminu rcalizacji zadania wskazanego

wumowie,
6) spelniaj4 wymogi racjonalnego i oszczgdnego gospodarowania Srodkami publicmymi' 

izachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w,

7) o&wierciedlajq koizty' rzeczy"rviste, a tak:Ze s4 skalkulowane proporcjonalnie

dla przedsigwiigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym moze by6

jedynie czgi6 wynagrodzenia ksiggowego, je2eli wykonuje on w ramach godzin pracy

i6wniez inne zadani4 rliezwi4zarre z obstug4 projektu),

8) koszty osobowe i bezosobowe mog4 by6 ponoszone w nastqpuj4cym zakresie:' a) wynagrod zenia zz realizacjg zadah wtaz z przetidzianymi prawem narzutami platne
' 

zgodn-ie z cenami obowiqzuj4cymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty nale2y

oLeSli6 wymiar etatu oraz wynagrodzenie dla kazdego stanowiska pracy (wynagrodzenie

miesigcme lub stawka za godzing pracy),

b) zaanga2owanie lub oddelegowanie pracownik6w do realizacji zadania publicznego musi
' 

by6 
-odpowiednio 

udokumentowane (np. w formie aneksu do umowy o praca lub

w zapisach w zakresie obowi4zk6w)'
c) kosziy bezosobowe - wyna$odzenie os6b zaangazowanych bezposrednio przy rcalizzcji

proleltu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo. W kosztorysie nalezy okeili6
iiciUg godrin pracy w miesi4cu oraz stawkg zz godzi.,g pracy. Zleceniobiorcy

zobowiqzani s4 do prowadzenia ewidencji godzin pracy,

9) s4 poparte wlasciwymi dowodami ksiggowymi oraz prawidlowo odzwierciedlone' w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowiqzany do prowadzenia wyodrgbnionej

dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych na.realizacjq zadania

zgodne z oitu*4 o rachunkowosci, w spos6b umo2liwiajqcy identyfrkacjg poszczeg6lnych

operacji ksiggowYch).

13. Dotacja na realizacjg zadania publicmego, o kt6rym mowa w $ I nie mo2e by6 wykorzystana

na:

1) zobowiqzania powstale przed datq podpisania umowy o udzielenie dotacji oraz wydatki

poniesione przed dniem zawarcia umowy,
2) koszty niezrvi4zate z rcalizowanym zadaniem publicznym,

3) koszty nieuwzglgdnione w zloZonej ofercie realizacji zadania lub aktual ,zacJr kosztorysu,

4) przedsigwzigcia, kt6re s4 dofinansowywane z budzetu Miasta Bialegostoku,

5) nastgpujqce skladniki zwi4z.ane z zatrudnieni em os6b zaaigazowanych do realizacji zadania:

nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop odprawy

pracownicze, Swiadczenia realizowane z Zakladowego F

5
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dofinansowanie do wypoczynku, wynagrodzeni e za pracQ w godzinach nadliczbowych,
skladka na grupowe pracownicze ubezpieczenie na irycie,

6) oplaty leasingowe oraz zobowi4zarria z tytulu otrzymanych kedyt6w,
7) nabycie lub dzier2awg grunt6w,
8) pokrycie koszt6w utrzymania biura oferenta staraj4cego sig o przyznanie dotacji (w tym

tak2e wydatk6w na wynagrodzenie z pochodnymi pracownik6w biura zajmuj4cych sig
administracjQ podmiotu), o ile nie sfuz4 one bezposrednio realizacji zadania w ramach
projektu,

9) zadania inwestycyjne oraz prace remontowe i budowlane,
10) dzialalno6i gospodarczq, polityczn4 i religijn4
1l)pokrycie koszt6w wyjazd6w sfuZbowych (krajowych i zagranicznych),
l2) oplacenie kar i odsetek,
l3) oplaty poniesione po zakofczeniu realizacji zadaria,
14) cta i oplaty skarbowe.

14. Koszty realizacji zadania, kt6re nie mogq zosta6 uznane za kwatifikowalne do objgcia
dotacjq mog4 byd wniesione w formie wkladu wlasnego tytko w przypadku, gdy slui4
osi4gnigciu celu zadania publicznego.

15. WysokoS6 przyznanel dotacji mo2e byl nizsz4 niZ wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
oferent mo2e:
l) negocjowad zmniejszenie zakresu rzeczowego zadarua oraz zmniejszyl deklarowany wklad

wlasny zawarty w ofercie z tym, 2e zobowiqzany jest do utrzymania proporcji migdzy
wkladem wlasnym a dotacj4. Jedynym powodem zmiany tej proporcji mo2e by6
zlvigkszenie wkladu wlasnego,

2) aezygnowat, z dotaili, oSwiadczaj4c o tym pisemnie w ci4gu 7 dni od dnia powiadomienia
o wysokodci przyznmeJ dotacji. OSwiadczenie powinno byd skierowane do Departamentu
Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku i musi zawierad rczwg zaduri4
pieczgi oferenta oraz podpisy os6b uprawnionych do skladania o6wiadczef woli w imieniu
oferenta.

16. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowiqzany jest do przedlo2enia akh:alizacji harmonogramu
dzialan, aktualizacji rezultat6w, aktual izacj i charakterystyki oferenta oraz aktualizacji kalkulacji
przewidlvanych koszt6w realizacji zadania publicznego w przypadku, o k16rym mowa
w ust. l5 pkt 1. Aktualizacje powinny byd zlolone w wersji elektronicznej za pomoc4 platformy
witkac.pl oraz w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Bialegostoku za podrednictwem
Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku niezwlocznie
po opublikowaniu wynik6w konkursu.

17. Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dotacj i i podpisania umowy w przypadku, gdy:
l) okaze sig, i2 rzeczywisty zakres realizowanego zadanta macz4co odbiega od opisanego

w ofercie,
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie ni2 wnioskowan4

nie przedstawi aktualizacji harmonogramu dzialan, aktualizacji rczultat6w, aktualizacji
charakterystyki oferenta oraz aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosa6w realizacji
zadania publicznego, w czasie umoZliwiajqcym przygotowanie i podpisanie umowy lub nie
podpisze przygotowanej umowy w czasie umo2liwiajqcym terminowe przekazanie dotacji
na konto oferenta, umozliwiajqce jej wydatkowanie w terminie okredlonym w umowie,

3) zostan4 ujawnione nieznane wczeSniej okoliczno3ci, podwa2aj4ce wiarygodno3i
merytoryczn4 lub finansowq oferenta.
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Prezydent Miasta Bialegostoku odmawia podpisania umowy i przekazznta dotacji w przypadku,
kiedy oferent zmniejsry sw6j wklad wlasny w stosunku wigkszym niZ proporcjonalnie do
zmniej szonej dotacji.

s3
Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala sig od dnia I stycznia do dnia 3l grud nia 2022 r.

2. Termin poniesienia wydatk6w dla Srodk6w pochodzqcych z dotacji ustala sig od dnia I stycznia
do dnia 31 grudnia 2022 r.

3. Wktad wlasny oferenta, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 8 powinien by6 poniesiony w terminie
wskazanym w zawartej umowie, nie p62niej jednak ni2 do dnia 3l grudnia 2022 r.

4. Zadanie winno byd realizowane z najwyhsz4 starannoSci4 gwarantuj4c4 jego wykonanie
w spos6b efektpvny, oszczgdrry i terminowy, zgodnie z zawart4 umow4 oraz z obowiqzuj4cymi
standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

5. Dopuszcza sig mo2liwo56 dokon;rvania przesunig6, tj. zwigkszania wartoSci pomigdzy
poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w dzialania oraz pomigdzy dzialaniami okreSlonymi
w kalkulacji przewidy,vanych koszt6w rcalizacji zadania publicznego, jednak nie wigcej nD
10"h. Zmiany powy2ej 10% wymagaj4 zawarcia aneksu do umowy i powinny by1 z$aszane
w terminie umo2liwiaj4cym przygotowanie i podpisanie aneksu (aktualizacje do oferty musz4
by,t, zlo2one nie p6lniej ni2 na 30 dni przed dniem zakoriczenia terminu realizacji zadania
publicznego). Zmiany mog4 byi realizowane od dnia zawarcia aneksu do umowy.

6. Realizacja zadania p,tblicznego musi odbl"wai sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:
1) 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),

a) w przlpadku braku mo2liwo(ci, w szczeg6lnodci ze wzglgd6w technicmych
lub prawnych, zapewnienia dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami w zakresie,
o kt6rym mowa w pkt l, Zleceniobiorca jest zobowiqzany do zapewnienia dostgpu
altematyvunego polegajqcego na:
. zapewnieniu osobom ze szczeg6lnymi potrzebami wsparcia innych os6b lub
. zapewnieniu wsparcia technicznego osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, w tym

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
r wprowadzeniu takiej organizacji pracy Zleceniobiorcy, kt6ra umo2liwia realizacjg

potrzeb os6b ze szczeg lnymi potrzebami, w niezbgdnym zakresie dla tych os6b,
b) Zleceniobiorca jest zobowiqzany do wskazania ewentualnych barier w poszczeg6lnych

obszarach dostgpno3ci i przeszk6d w ich usunigciu oraz szczegilowego okeSlenia fcie2ki
postgpowania w przypadku dostgpu altematywnego,

c) Prezydent Miasta Bialegostoku zastrzega sobie prawo do kontroli Zleceniobiorcy
w zakesie spelniania przez riego wymog6w dotycz4cych zadeklarowanej dostgpnoSci dla
os6b ze szczeg6lnymi potrzebami,

7



d) w przypadku nienaleZytego wykonywania umowy w zakesie spelniania przez
Zleceniobiorcg wymog6w dotycz4cych zadeklarowanej dostgpnodci dla os6b ze
szczeg6lnymi potrzebami, Prezydent Miasta Bialegostoku wzywa Zleceniobiorcg do
zapewnienia dostgpnodci w zakresie okredlonym w ofercie. W przypadku nie wyrvi4zania
sig przez Zleceniobiorca z obowiqzku zapewnienia dostgpno6ci w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania wezwania, Miasto Bialystok rozwi4zuje umowg o
rcalizaqE zadania publicznego w drodze jednostronnego oSwiad czenia ze skutkiem
natychmiastowym,

2) zasada r6wnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na plei, rasg,
pochodzenie etniczne, narodowoSd, religig, wyznanie, Swiatopogl4d, niepelnosprawnodi,
wiek, orientacj g seksualnq.

7. Z l:wagi na panuj4cq sytuacjg epidemiczn4 w trakcie realizacji zadania publicznego
Zleceniobiorca zobowi4zany jest do zapoznania sig i stosowania do aktualnych przepis6w
prawa i wytycznych dotycz4cych zapobiegania i rozprzestrzeniania sig chor6b zakuinych oraz
wsp6lpracy z wla6ciwymi sfuZbami i insty'tucjami.

8. Zleceniobiorca zobowipany jest do:
l) prowadzenia dokumentacji merytorycznej (w tym fotograficznej) zadania potwierdzaj4cej

realizaqg zalohonych cel6w, dzialan i rezultat6w, w tym biez4cego monitoringu
realizowanych dzialah i niezwlocznego przekazywania danych na wezwanie Departamentu
Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,

2) zaangrtowania do realizacji zadafia kadry posiadaj4cej umiejgtnoSci umoZliwiaj4ce
wla5ciwq realizacj g zaplanowanych dzialan,

3) informowania Zleceniodawcy o kazdej zmianie maj4cej wplyr na jakodi Swiadczonych
uslug, bezpieczefstwo adresat6w realizowanego zadmia oraz jego ci4gto66,

4) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otr4manych na realizacjg umowy,
5) opisl'rvania dokumentacji finansowo-ksiggowej zwiqzanej z realizowanym zadaniem,

dotycz4cq zar6wno dotacji, jak i wkladu wlasnego, zgodnie z w1'tycznymi okedlonymi
w zawartej umowie o realizacjg zadania publicznego,

6) sporzqdzania i skladania sprawozdafi z wykonania zadania publicznego w terminie
oke3lonym w umowie wg wzonr okeSlonego w Rozporz4dzeniu Przewodnicz4cego
Komitetu Do Spraw Po2ytku Publicznego z dnia24 puldzierntka 2018 r. w sprawie wzor6w
ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadan publicmych oraz wzor6w
sprawozdari z wykonania tych zadan (Dz. U. z 2018 r. po2.2057),

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

9. Zleceniobiorca zobowi4zany jest do zrealizowania przedstawionych w ofercie
zakladanych cel6w, dzialai i rezultat6w realizacji zadania publicznego. Przewidywane
rezultaty musz4 byd mierzalne i realne do osi4gnigcia. W przypadku nieosi4gnigcia zalo2onych
cel6w, dzialan i rezultat6w Zleceniodawca okeSla wysokoS6 dotacji do zwrotu kierujqc sig

zasad4 proporcjonalnoSci.

10. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umow4 Srodki finansowe podlegaj4
niezwlocznemu zwrotowi na rzecz Prezydenta Miasta Bialegostoku.

11. W pr4padku rczygnacji przez ZleceruobiorcA z realizacji zadarua po przekazaniu dotacji,
drodki finansowe podlegajq niezwlocmemu zwrotowi ia rzecz Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

8



s4
Termin i warunki skladania ofert

12. Informacja o dofinansowaniu zadania publicznego. z bud2etu Miasta Bialegostoku wraz

z obowipuj4cy. rogotyi"ni ffi""- pi*i* a maleLd sig w miejscu realizacli zadana

publicznego, na wszysk#t'iJif r""i"riuta"t, z*iar-unych z realizowanym zadaniem,

nastronieintemetoweJpodmiotu'kt6remuptzyzlarfi,,o,tani"dotacja,winformacjach
rozoowszechnio nvch za illttffi;;';;oii*'i meaiow spolecznosciowych w spos6b

zapewniajqcy jej dobrq widocznoSd'

13.PrezydentMiastaBialegostokuzakladapotrzebgprezentacjirezultat6wzadaniapublicznego
na spotkaniach i *o.'ytto"j"L;h -9"t;".Y1ii:'lt^ pot' 

-Miutto 
Bialystok' co potencjalni

"i*"""i 
p"*l*i wzi46 pod uwagq podczas skladania oterty'

1. Oferty zgodne z z;ll4cznlkiem do Rozporz4dzenia Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw

Pozltku Publiczn.go ' aniu- i+ p-a'it*ifti 2018 r', w sprawie 
.wior6w 

ofert i ramowych

wzorow um6w aory"atitfi 'iufi'ut:i 
zadan publicznych oraz *'9''6y' *:l::lT

z r.rykonaniatychzadahp)li.)ilti.,poz.2057i nalezy sklada6 w wersji elektronicmel za

pomoc4 platformy *l*ut'ii "'- *'*titl'i papierowej w Seketariacie Departamentu Spraw

-spolecznych 
prry ul. Bem#oii*r s-izo 

-sl?vuirt 
a" goa'' t s'lo lub przesla6 na ww' adres'

2. Termin skladania ofert w wersii elektronicznej oraz w wersji papierowej uplywa 21 dnia

o godzinie 15.30 od u"q, i-#a-'rie'd;rr"ir. ; konkursii ^.i"rr.ron.go 
w Biuletvnie

Informacji Publicznej u;o'- uit;tii"go w. 
. 
Bialvmstoku' na portalu miejskim

www.bialystok.pt, nu ,uffi'"gr"ir.i-'*"riedzibie urzEdu Miejskiego w Biatymstoku

oraz na Platformie witkac'Pl'

3. o zachowaniu terminu decyduje data wply"vru oferty do urzgtlu Miejskiego w Bialymstoku

w wersji PaPierowel.

4. Za ofertg zlozorr1 w spos6b prawidlowy uznaje sig.ofertg zlokorrq za po6rednictwem platformy

witkac.pl oraz dostarczonq *'*.ttii papierowel z jednakow4 sum4 kontroln4'

5. Jeden oferent moZe w konkurs ie zlo4t maksymalnie I ofertg'

6. Ofertg oraz zal4czniki naleiry zloiryl w jednym egzemplarzu'

7. w formularzu oferty nie wolno dokonlwa6 iadnych skresleri i poprawelc Na pierwszej

stronie oferty ,"r"zy *".rlr"fi"ar"ir"i"rl" publicznego okreslony w g 1' we wskazanych

mieiscach naleiry umie6c[;;;;"d*til i podpisy 
"osobv lub os6b upowa,nionvch do

.ttaaania oS*iudczeri woli w imieniu oferent6w'

8. Oferent zobowiqzanY jest do:

l) okre6lenia celu szczeg6lowego/cel6w szczeg6lowych zadania ' ^publicznego
koresponduj4cego/ -ych z celern okre5lonym przL Zlic"oiodawca - informacja taka

winna male26 sig w czgsci III pkt 3 oferty: "Syntetycmy opis zadania

2) okreSlenia liczby sffi sroot ow higienicznych umieszczonych w jednej skrzynce

w trakcie i.Or.go'-dgJoi"-o."r"fa.rnej [czby sztuk 6rodk6w higienicznych

umieszczonych ,"" 'oifitUtitt' 
skrzyn-kach w trakcie trwania realizacji zadania

Informacja ,utu *in u #ui"??.rE-"ritr iII pkr 5 oferty: ,,opis zakladanych rezultat6w

r ealizacii zadania Publicznego"'
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9. Wymagane dokumenty:
1) formularz oferty podpisany przez osoby upowainione do skladania oSwiadczefi woli,

zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego lub zgodnie z innym dokumentem

potwierdzaj4cym status prawny podmiotu i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,

2) wygenerowane z platformy witkac.pl potwierdzenie zloienia oferty podpisane

przez osoby upowaZnione do skladania o5wiadczeri woli, zgodrrie z wyciqgiem z Krajowego

Rejestru Sqdowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny

podmiotu i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,
3) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzajqcy status prawny podmiotu

i umocowanie os6b go reprezentujqcych - dotyczy oferent6w, kt6rzy nie podlegaj4 wpisowi
w Krajowym Rejestrze S4dowYm,

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

organizacj i)'
5) o5wiadczenie oferenta o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostqpnoSci osobom ze

szczeg6lnymi potrzebami, stanowiqce zal4cmik nr I do warunk6w konkursu,

6) inne dokumenty np. rekomendacja dla organizacji, umowa zawarta miEdzy partnerami

lub odwiadczenie partnera (w przypadku zloZenia oferty wsp6lnej) itp'

10. W pr4padku zalqcznik6w skladanych w formie kserokopii kazda strona zalqcmika powinna

by6 potwierdzona za zgodnosd z oryginalem przez osobg lub osoby upowa,nione

do skladania o6wiadcze6 woli, zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego

lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny podmiotu i umocowanie

os6b go reprezentuj 4cych.

1 l. Odrzuceniu podlegajq oferty niespelniajqce nastgpujqcych kryteri6w formalnych:
l) realizowane poza lokalizacjami wskazanymi w $ l,
2) niezapewniajqce dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami,

3i kt6ryah suma kontrolna wersji papierowej oferty nie jest zgodna z wersj4 elektronicznq

zlo2on4 za pomoc4 platformy witkac.pl,
4) zlo2one w formie nieodpowiadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu,

5) zloZone po terminie,
6) kt6rych lermin realizacji zadania nie miesci sig w terminie wskazanym w warunkach

konkursu ofert,
7) dotycz4ce zadallia" kt6re nie jest objgte celami statutowymi podmiotu skladaj4cego ofertg,

8) zlolone przez podmiot nieuprawniony,
9) podpisane przez osoby nieupowaZnione,

10)przy braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczytelny,

I l)do kt6rych nie dol4czono wymaganych zal4czntk6w wskazanych w warunkach konkursu

ofert,
l2)zairer$4ce dokumenty nieoryginalne, niepotwierdzone za zgodno66 z oryginalem przez

osobg lub osoby do tego upowainione,
13)w kt6rych wnioskowana kwota dotacji przeY,racza 90% koszt6w finansowych tealizacji

calego zadarli4

3) okreSlenia ryryka nieosi4gnigcia zakladanych rezultatfw wraz ze wskazaniem
sposob6w jego zniwelowania - informacja taka winna znabLA sig czqSci III pkt 5 oferty:

,,Opis zakladanych rezultat6w re alizacji zadania publicmego",

4) dokladnego okreilenia liczby os6b zaanga2owanych do realizacji zadania

oraz uszczeg6lowienia opisu koszt6w osobowych i bezosobowych o opis dotyczqcy

formy zatrudnienia, ilo5ci godzin/wymiaru etatu oraz stawki wynagrodzenia -

informacja taka winna znale2( siE w czqSci V pkt V A oferty: ,,Zestawienie koszt6w

realizacji zadania '.
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l4)wkt6rychwkladwlasnyoferentaniespelniawymaganegominimumwskazanego
w ogloszeniu.

12. Oferty, kt6re nie spelniaj4 wymog6w formalnych, nie bgdq rozpatrywane pod wzglgdem

merytorycanym.

13. Zlokefie oferty przezpodmiot uprawniony nie jest r6wnonacme z zzpewtieniem przyznania

dotacji we wskazanej wYsoko6ci.

14. Nie przewiduje sig mo2liwoSci uzupelnienia zloZonych ofert'

$s
Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert

l. ostateczne rozstrzygnigcie konkursu nasqpi nie pozniej, ni2 w ci4gu 30 dni od ostatniego dnia

prrimowaoia ofert]t,toztiwe jest dokony',vanie rozstrzygnig6 w kilku etapach'

2.ocenamerytorycmaofertyzostaniedokonanaprzyzastosowaniunastgpuj4cychkryteri6w
punktowych:

unktdw

Liczba
przXznanychSkala

ocenPunkty kontrolne ocenyPrzyjtte kryteria
oc€ny of€rtyLp.

0-30 pkt

osi4gnigcia celu zadania.

Ocena zasob6w kadrowych przewidywanych do

realizacji zadania.
Ocena ip6jno5ci zakladanych cel6w z rezultatami.

Ocena doSwiadczenia oferenta w obszarze realizacji

zadarl z zakesu pomocy spolecznej, w tym

terminowosci i rzetelnoSci realizacji zadatl

finansowanych z budzetu Miasta Biatystok.

Ocena skutecmosci dziatan informacyjno-
promocyjnych realizowanego zadania.

bcena dostgpno6ci przedsigwzigcia dla jego

5)

6)

l)

2)

Ocena opisu planowanYch dzialan w kontek6cie

odbiorc6w

3)
4)

0-20 pkt
Ocena skali realizowanego zadania tj. lqczna liczba

umieszczonych w skzynkach Srodk6w
l)

hh

Skala pomocy
oferowanej przez Pomiot

0- 15 pkt
Zadeklarowany wklad osobowy, w tym praca

spolecma czlonk6w i Swiadczenia wolontariuszy

Zadeklarowany wklad rzeczowy.

l)

2)
J Wklad oferenta,

3

0-30 pkt

r)

2)

3)

Ocena adekwatnosci wYsokosci

dotacji w stosunku do planowanych dziala6.

Ocena zasadnoSci planowanych *7datk6w
w odniesieniu do zakesu rzeczowego zadania

Ocena sp6jnoSci kalkulacji kosa6w z opisem

rzeczowym/merytorycaYm.

wnioskowanej

Przedstawiona
kalkulacja koszt6w

realizacji zadania, w tYm
w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania

4.

0-5 pktl) Ocena sp6jnosci poszczeg6lnych element6w oferty.
5.

StarannoSc
niu ofe

max. 100Razem

3. Komisja konkursowa Powolana w
rekomenduje dofinansowanie jednej

drodze
oferty,

11

z2trz4dzenia Prezydenta Miasta Bialegostoku

kt6ra uzyska najwigkszq iloSd punkt6w po

t. Moiliwo5d realizacji
zadania publicznego

Zrdeklarowany wklsd
wlasny



dokonaniu oceny formalnej i mery.torycznej, przy czyrr. wymagane jest uzyskanie, co najmniej
70 punkt6w.

4. Decyzjg o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji oraz jej wysokodci podejmuje Prezydent Miasta
B iale gostoku w fo rmie zar z4dzenia.

5. Postgpowanie o udzielenie dotacj i jest jawne. Informacja o podmiocie, kt6remu udzielono

dotacji oraz o wysoko5ci przyznanej dotacj i zostanie zamieszczona 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 witkac.pl.

6. Od declzji Prezydenta Miasta Bialegostoku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji oraz jej
wysokoSci nie stosuje sig trybu odwolania.

W bud2ecie Miasta Bialegostoku w 2021 roku suma Srodk6w przeznaczonych na realizacjg tego

samego rodzaju zadania wyniosla 20 000 zl (slownie: dwadzie6cia tysiqcy zlotych) w terminie
od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 roku.

PREZYDENT

dr hah, Tade tuskolaski
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s6
Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ

administracji publicznej w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert i w roku
poprzednim oraz zltiqzatych z nimi kosztach

IASTA



Zal4cztik ar I do warunk6w konkursu

(piecz4tka oferenta)

OSwiadczenie

W zrviazku z ubieganiem sig o dofinansowanie z budZetu Miasta Bialegostoku realizacji

zadania publicmego pn.

,;r;;.;" ;,;r;. ,",,,."iu"" ;;;; .; ;;;;; ;;;;;.;; *",, * ,.";; ;;J1
o5wiadczaj4, iz oferent zapewni w trakcie realizacji zadania publicznego dostgpno66 osobom ze

szczeg6lnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnoSci

osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U . z 2020 r . , poz. 1062):

spolecznoSciowych), aplikacje mobilne lub zarzqdzaiqcych elementami stron
internetowych (profilami w mediach spolecznosciowych) lub aplikacji
mobilnych zamieszczonych w Srodowisku umoiliwiajqcym zapewnienie

dostepnosci cyfrowej tresci

tak nle
nie

doty-
cry

I

strona intemetowa wykorzystywana do realizacji
dostgpna cyfrowo poptzez npewnienie

lub promocji zadania
jej funkcj onalnoSc i,

kom ilno5ci, ostrze noici oraz zrozumialo$ci

2 treSci pub likowane na stronie dostgpne cyfrowo (np. plakat)

nie
doty-
c4

I
mo2liwoS6 kontaktu ze Zleceniobiorc4 z^ pomocq r62nych form

komunikowania s tele sms, e-mail I

2
wykorzystanie wzqdzef i innych Srodk6w technicznych do obslugi os6b

slabo celem est nram

3
zapewnienie na stronie intemetowej Zleceniobiorcy informacji o zadaniu

w tekScie do 1a

na wniosek osoby ze szczeg6lnymi potrzebami - zapewnienie komunikacji

w spos6b preferowany przez osobg ze ln I bami

w pmTpadku zznaczerlia odpowiedzi "nie" w kt6rymkolwiek z wierszy, nalezy poda6 informacjg

na temat barier w poszczeg6lnych obszarach dostgpnoSci i przeszk6d w ich usunigciu oraz

szczeg6lowo okeslid Scie2kq postepowania w przypadku dostqpu altemao'vmego:

13

w obszzrze dostgpnoSci cyfrowej dotyczy oferent6w posiadajqcych

lub planuj4cych stworzyd strotry internetowe (w tym profile mediach

W obszarze dostgpnoSci informacyjno-komunikacyjnej: tak nle

4.



Osoby skladajace odwiadczenie:

piecz4tka i PodPis
(ew. czytelny podPis i funkcja)

piecz4tka i podPis
(ew. c4telny podpis i funkcja)

PREZYDEN IASTA

l4

dr hah. Truskolaski


