
zARZADZENTB xn . 9.'1!..tzz
PR"EZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia ....05. kwietnia 2022 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadai publicznych
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, pn, Prowadzenie sezonowego punktu Informacji
Turyst-vcznej w Mie5cie Biatystok.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gninnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 599 z p6Ln. zm.rl i art. 13 ustawy z dria 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci poZlku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n.
zm.2) zarzqdzam, co nastEpuje:

sl
l. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq zadan publicznych w dziedzinie turystyki

i kajoznawstwa, pn. Prowadzenie sezonowego punktu Informacji Turystycznej
w Mie6cie Biatystok.

2. Tre56 ogloszenia otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa w ust.l, stanowi zalqcznik
do ni ni ej szego zarzqdzetia.

s2
Zarz\rlzenie wchodzi w irycie z dniern podpisania.

PREZYD (,,^rro

dr hab. turz Tturkolo*i

Dt Kultu romocji i Sportu

zena lt[<tzyrsko

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone',, Dz.U. z 2022 r. poz. 583.
r Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. 22021 t. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490
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l(



Zalqcztik do Zarz4dzenia Nr .?l!...tZZ
Prezydenta Miasta Biategostoku

z dnia .. !!.02022 roku

WARUNKI KONKURSU OFERT
o gloszonego p rzez P r ezy denta Miasta Bialegostoku

na realizacjg zadaf publicznych
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa

dla podmiot6w wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalno6ci poiytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p6in. zm.) w formie powierzenia zadania.

Warunki konkursu opracowano na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalno6ci po2ytku pubticznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z po2n. zm.)
zwanej dalej ustaw4.

sl
Rodzaj zadania

I . Nazwa zadania: Prowadzenie sezonowego punktu Informacji Turystycznej w MieScte

Bialystok majqcego na celu podnoszenie jakoSci obsfugi ruchu turystycznego w MieScie
Bialystok oraz promocjq atrakcji turystycznych Miasta.

2. Celem prawidlowej realizacji zadania Miasto Bialystok przeku2e wylonionemu
podmiotowi w u2yczenie lokal przy ul. Kiliriskiego I (wie2a bramna Palacu Branickich i
dwie baszty boczne). Pomieszczenie wyposa2one jest w sprzQt i meble niezbEdne do

realizacji zadania. Wykaz przekazywanego wyposa:Zenia bez sprzqtu komputerowego
stanowi6 bqdzie zalqcznlk do umowy uLyczenia.

3. Opis zadania:
l) Prowadzenie sezonowego punktu Informacji Turystycznej w Bialymstoku w wie2y

bramnej Palacu Branickich (pomieszczenie od strony ul. Legionowej) w terminie
od 30 kwietnia 2022 r. do 3l puldziemika 2022 r., od poniedzialku do czwartku, od

godz. 9:00-17:00, za5 w pi4tki, soboty, niedzielq i w Swiqta (3 maja - Swiqto
Narodowe Trzeciego Maja; 3 czetwca - dziei Bo2ego Ciala; I 5 sierpnia -
Wniebowziqcie Naj6wiEtszej Maryi Panny) od 09:00-19:00.

2) Oprowadzanie po Multimedialnym Centrum Informacji Turystycznej,
zlokalizowanym przy ul. Kililiskiego I (wie2a bramna Palacu Branickich-
pomieszczenia od strony ul. Legionowej i ul. Mickiewicza oraz dwie baszty boczne)
w terminie i godzinach, o kt6rych mowa w pkt I ), a tak2e udostqpnianie
zabytkowego zegua ut bramie palacowej w ramach zwiedzania z przewodnikiem od
pi4tku do niedzieli w godz. od l0:00- l7:30.

3) Swiadczenie ta rzecz mieszkanc6w i turyst6w rzetelnej i wszechstronnej informacj i

o ofercie turystycznej Miasta Bialystok. Obstuga ruchu turystycznego w zakresie

udzielania informacji o Bialymstoku. Kompleksowa, sprawna, uprzejma obstuga
klient6w przyby.rvajEcych do punktu IT, dzwoniqcych czy przesylajqcych mailowe
proSby i zapflania, prowadzenie korespondencji mailowej z turystami i klientami
punktu IT, w tym obsfuga skrzynki mailowej odkrvibialystok@snail. com.

4) Zapewnienie obstugi ruchu turystycmego poprzez zatrudnienie licencjonowanych
przewodnik6w po wojew6dztwie podlaskim lub pilot6w wycieczek posiadaj4cych

biegl4 znajomoS ( jqzyka angielskiego i rosyjskiego oraz wiedzq o historii, przyrodzie
i geografii Bialegostoku. Dodatkowa znajomo6i jqzyka niernieckiego przez kadrq
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oraz ukoficzone szkolenia na przewodnika turystycznego wojew6dztwa podlaskiego
bqdq brane pod uwagq przy ocenie ofert.

5) Utrzymywanie stalego kontaktu telefonicznego z wlaScicielami obiekt6w
noclegowych i gastronomicznych, biur podr62y, wypo|yczalni sprzqtu dzialaj4cych
na terenie miasta. Promocja wydarzeri i imprez organizowanych w mieScie.
Udzielanie informacji na temat mo2liwo6ci komunikacyjnych oraz pol4czeri
lokalnych, regionalnych, kajowych oraz innych, wynikajacych z potrzeb turyst6w
oraz w zakresie: miejsc parkingowych, miejsc i usfug przyjaznym osobom
niepelnosprawnym i rodzinom z dzie(mi oraz partner6w Bialostockiej Karty Du2ej
Rodziny i Karty Aktywnego Seniora.

6) Gromadzenie, aktualizowanie oraz udzielanie wszechstronnej informacji
turystycznej, w tym m.in. o bazie noclegowej, gastronomicznej, biurach podr62y,
wypo?yczalniach sprzEtu, imprezach kulturalnych i sportowych, szlakach
turystycznych i atrakcjach turystycznych Bialegostoku. Obowi4Tek informowania o
ww. obiektach odbylvai siq ma bez preferencyjnego traktowania kt6regokolwiek z
nich. Wykonawca jest zobowi4zany do przekazywania turystom danych
kontaktowych do wszystkich obiekt6w posiadajEcych wpis na stronie
www.bip.bialystok.pl Spos6b informowania o przedsiqbiorcach z bran|y
turystycznej bEdzie na bieZqco kontrolowany i sprawdzany przez pracownik6w
Referatu Promocji i Turystyki Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku. W przypadku
zaistnienia uchybieri w obsfudze ruchu turystycznego ze strony Wykonawcy, Miasto
Biatystok ma prawo przeprowadzii dodatkowe kontrole formalne, kt6rych skutkiem
moie byd rozwi4zanie umowy w trybie natychmiastowy.rn.

7) Prowadzenie statystyk dotycz4cych liczby turyst6w odwiedzaj4cych punkt IT wg
wzoru zaproponowanego ptzez Oferenta.

8) Przeprowadzanie ankiet z turystami, kt6re powinny byi wypelnione przez minimum
500 os6b, tre6i ankiety opracowana zostanie przez oferenta i uzgodniona
z Referatern Promocji i Turystyki.

9) Dbanie o estetyczny wystr6j wnQtrza w punkcie Informacji Turystycznej oraz o
stosowne oznakowanie miejsca. Utrzymywanie kontakt6w z innymi punktami
Informacji Turystycznej w mie6cie i w kraju. Stosowanie bie24cych zaleceri polskiei
Organizacji Turystycznej w zwiqzku z sytuacj4 epidemiologiczn4 w kaju.

l0) Dystrybuowanie bezplatnie przekazmtych przez Miasto material6w turystyczno-
informacyjnych, w tym mi.in: map, przewodnik6w turystycznych, ulotek, plakat6w
w ilo6ci uzgodnionej z Miastem.

I I ) Dystrybuowanie material6w promocyjno-informacyjnych i pami4tek.
12) Przygotowanie informacji i material6w turystycznych o charakterze prasowym na

temat Miasta Bialystok na zlecenie i w uzgodnieniu z Referatem promocji i
Turystyki.

13) Opracowanie wystawy czasowej dostqpnej dla os6b odwiedzajqcych punkt IT
zlokalizowanej w jednej z baszt.

4. Oferta musi zawiera6 wszystkie zadania ujEte w ust 4. pkt l) - l2). W przypadku nie
uwzglqdnienia wszystkich zadari lub zmniejszenia ich zakresu wysokoSi przyznanie
dotacji mo2e byt, niZsza ni2 wnioskowana w ofercie.

5. Informacje dodatkowe:
I ) Podmiot wyloniony w konkursie zobowiqgany bqdzie do podpisania umowy u2yczenia

na warunkach zaproponowanych przez Miasto Bialystok.
2) Zainteresowani oferenci mogq dokonai bezposredniej wizji pomieszczef lokalu po

wczeSniejszym ustaleniu terminu z Zarzqdem Mienia Komunalnego w Bialymstoku
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(ul. Gen. J. Bema 89/1,15-370 Bialystok), pod numerem telefonu 85 74 79431
(e-mall : zmk@zmk.bialystok. pl ),

3) Informacje na temat koszt6w eksploatacyjnych obiektu uzyskai mo2na w Zanqdzie
Mienia Komunalnego w Bialymstoku (ul. Gen. J. Bema 89ll,15-370 Bialystok), pod
numerem telefonu 85 74 79 431 (e-mail: zmk@zmk.bialystok.pl),

4) Miasto Biatystok zaopatrzy wyloniony podmiot w materialy turystyczne: przewodniki,
foldery, mapki, plany dotycz4ce Miasta Bialegostoku, do nieodplatnej dystrybucji na
rzecz adresat6w zadatia, w ilo5ciach mo2liwych do przekazania, zgodnie z
posiadanymi zasobami (odbi6r materialdw le2y w gestii Oferenta, w miejscu i terminie
uzgodnionym z Referatem Promocji i Turystyki).

$2
Wysoko5d Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadai w dziedzinie

turystyki i krajoznawstwa bud2etu Miasta w roku 2022 w przedmiotowym konkursie

Na realizacjq zadari publicznych w zakresie turystyki i kajoznawstwa w 2022 roku
okeSlonych w $ I ust. 1, Prezydent Miasta Bialegostoku przezraczyt w bud2etu Miasta
6rodki w wysokoSci 130 000 zlotych. Kwota ta mo2e ulec zmianie, gdy nastqpi zmiana
bud2etu Miasta, w czqSci przeznaczonej na realizacjq zadah z waznych przyczyn,
nierno2liwych do przewidzenia w dniu oglaszania konkursu lub w przypadku stwierdzenia, 2e

zadanie mo2na zrealizowa( mniejszym kosztem lub zlo2one oferty nie uzyskaj4 akceptacji
komisji.

s3
Zasady przyznaw an ia dotacji

Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania nastepuje z odpowiednim zastosowaniem
przepis6w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z po2n. zn.), z

uwzglqdnieniem art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U . 2021 poz. 305 z po2n. zm.) oraz innych wla6ciwych przepis6w.

O przyznanie dotacji na realizacjQ zadania moge ubiegai siq:
1) organizacje pozarzqdowe w rozumieniu ustawy;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialalqce na podstawie przepis6w

o stosunku Panstwa do Ko6ciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
o stosunku Paistwa do innych ko6ciol6w i zwi4zk6w wlznaniowych oraz
o gwarancjach wolnoSci sumienia i wyznania, je2eli ich cele statutowe obejmuj4
prowadzenie dzialalnoSci po2ytku publicznego w przedmiotowym zakresie;

3) stowarzyszenia jednostek samorz qdu terltorialnego;
4) sp6ldzielniesocjalne;
5) sp6lki akcyjne i sp6lki z ograniczonq odpowiedzialnoScito kt6re nie dzialajq w celu

osiqgniqcia zysku oraz przeznaczajq calo56 dochodu na realizacjq cel6w statutowych
oraz nie przeznaczajqzysku do podzialu miqdzy swoich udzialowc6w, akcjonariuszy i
pracownik6w.

Dwa lub wiEcej podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 2, mog4 zlo2yt ofertE wsp6ln4.
Oferta wsp6lna wskazuj e:

l) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bQdq wykonywad
poszcze96lne podmioty:

2) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej.
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4. O dotacje na realizacjq zadania mog4 siE ubiegai oferenci, o kt6rych mowa w ust. 2,
z zastrzeieniem. 2e prowadzq dzialalnoSi statutowq w dziedzinie turystyki i
kraj oznawstwa.

5. Oferent powinien posiadad zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub
dostqp do takiel bazy oraz zasoby osobowe, zapewniaj4ce wykonanie oferowanego
zadania.

6. Oferent w ramach realizacji zadania publicznego zobowiqzany jest do spelnienia
minimalnych wymagai slu24cych zapewnieniu dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami, o kt6rych mowa w ustawie o zapewnianiu dostqpno6ci osobom ze
szczeg6lnymi potrzebami z drtta 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

7. Kosztami kwalifikowanymi w ramach realizacji zadania publicznego s4 kosay niezbEdne
do przeprowadzenia zadania, zwiqzane z realizowanymi celami i wyl4cznie na potrzeby
os6b, do kt6rych jest ono adresowane, w tym:

l) wynagrodzenia, honoraria wyplacane na podstawie um6w o dzielo i umowy zlecenia;
2) koszty rzeczowe zwiqzane bezpo3rednio z przygotowaniem i realizacj4 zadania (np.

zakup stojak6w, ekspozytor6w, telefonu, sprzQtu komputerowego i inne),
3) koszty zakupu ustug (Intemet, usfugi telekomunikacf ne, koszty ubezpieczenia

realizator6w zadania, koszty poligrafrczne, graficzne, opracowanie i druk
material6w, inne wynikaj4ce ze specyfiki zadnia),

4) koszty obstugi zadaria, w tym koszty administracyjne (w tym: pokrycie koszt6w
zwiqzanych z utrzymaniem udostqpnionego przez Miasto Biatystok obiektu
niezbqdnego do przeprowadz enia zadania, w szczeg6lno6ci koszt6w ogrzewania,
energii, wody, odprowadzania Sciek6w i innych koszt6w stalych; koszty obslugi
ksiqgowej, materialy biurowe, zakup 6rodk6w czysto5ci, Srodk6w dezynfekuj4cych i
ochrony osobistej np.: maseczki, przylbice; inne wynikaj4ce ze specyfiki dzialania),

5) inne koszty niezbqdne do realizacj i zadania, w tym koszty zakupu i uzupelnienie
drobnego sprzQtu w)?osaZenia do pomieszczef.

8. Dotacje na realizacjq zadai publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa nie
mog4 by6 wykorzystane na:

1) koszty stale podmiot6w, w tym: wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia,
z wylqczeniem bezpoSrednich koszt6w zwiry.anych z realizacjqzadania, podatki, cla,
oplaty skarbowe;

2) zakup paliwa;
3) podatek od towar6w i ustug (VAT), jeSli mo2e zostai odliczony w oparciu o ustawQ

z dnia I I marca 2004 r. o podatku od towar6w i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z
p62n. zm.);

4) zobowi4zania powstale przed datqzawarcia umowy o udzielenie dotacji;
5) oplaty leasingowe oraz zobowiqzania z tytufu otrzyrnanych kredyt6w;
6) nabycie lub dzier2awq grunt6w;
7) prace budowlane, zadania inwestycyjne i remontowe;
8) dzialalnoSi gospodarczq i polityczn4
9) wydatki nie zwiqgane bezpo6rednio z realizacj4zadattia.

9. Wysoko66 przyznanej dotacji moze byd ni2sza, ni2 wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku o ferent mo2e:

l) negocjowa6 zmniejszenie zakresu rzeczowego zaduia"
2) zrezygnowat z dolacji, o6wiadczaj4c o t).rn pisemnie w ci4gu 14 dni od dnia

powiadomienia o wysoko6ci przyznanej dotacji. W szczeg6lnie uzasadnionych
przypadkach o6wiadczenie to mo2na zloLyd po terminie wymienionym wyzej.
OSwiadczenie powinno by6 skierowane do Departamentu Kultury, Promocj i
i Sportu Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku, zawierai nazwq zadania, pieczqt,
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oferenta oraz podpisy os6b uprawnionych do skladania oswiadczenia woli
w imieniu oferenta.

$4
Terminy i warunki realizacji zadania

Realizacja zadania powinna odbyi siq w terminie od 30 kwietnia 2022 r.
do 3l paidziernika 2022 r. zgodnie z warunkami ujqtymi w $l ust. 3 pkt l.
Oferent zobowiqgany jest do:

wyodrqbnienia w ewidencji ksiqgowej Srodk6w otrzymanych na realizacjE umowy
(utrzymyvranie oddzielnego subkonta na rachunku bankowym orgatizacji bqd2
oddzielnego rachunku bankowego, na kt6re zostanie przekazana dotacja i na kt6rym
bqd4 znajdowaly siq wyiqcznie Srodki przekazane w ramach umowy);
umieszczenia: logo ,, Bialystok " i informacji o nastepuj4cej tre(ci: ,,Zadanie
sfinansowane ze Srodk6w z budzetu Miasta Bialegostoku", na wszystkich
materialach, w szczeg6lnoSci promocyjnych, informacyjnych, dotycz4cych
realizowanego zadnia, w spos6b zapewniaj4cy jego dobr4 widoczno56.
dostarczenia na wezwanie Departamentu Kultury, Promocji i Sportu UrzEdu

Miejskiego w Bialymstoku oryginal6w dokument6w (faktur, rachunk6w), celem
kontroli prawidlowo6ci wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia
wla6ciwej dokumentacji z niq zwiqzanej. Kontrola, o kt6rej mowa wyZej, nie
ogranicza prawa do kontroli calo3ci realizowanego zadania pod wzglqdem
fi nansowym i merytorycznym.
sporz4dzania i skladania sprawozdan z wykonania zadania publicznego
w terminie okreSlonym w umowie wg wzoru okre6lonego w rozporz4dzeniu
Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Po2ltku Publicznego z dnia 24 pt2dzienlka
2018 r. (Dz. U. z 2018 r. po2.2057) w sprqwie wzordw ofert i ramowych wzordw
um6w dotyczqcych realizacji zadart publicznych oraz wzordw sprrwozdari z
wykonania tych zadart, za po6rednictwern platformy Witkac.pl oraz w wersji
papierowej.
sporzqdzenia i zlo2efia \traz ze sprawozdaniem wykazu dokument6w ksiqgowych
zawieraj4cego: numer dokumentu ksiqgowego, numer porz4dkowy z zestawienia
koszt6w rcalizacji zadania, datq wystawienia dokumentu ksiqgowego, nazwQ kosztu,
warto66 wydatku poniesionego z dotacji.
prowadzenia ewidencji i gromadzenia dokumentacji potwierdzaj4cej realizacjq zadai
(wymagane jest prowadzenie ewidencji liczby os6b kt6rym udzielono informacji czy
doradztwa osobi5cie, telefonicznie oraz drog4 mailow4 ewidencji liczby turyst6w
odwiedzaj4cych punkt lT, rejestr czasu pracownik6w, ankiety wlpelnione przez

turyst6w).
Oferent jest zobowiry.any do opisu w ofercie zakladanych rezultat6w zadania w III cz.

Oferty, pkt 5. W powyZszej czq6ci nale2y wykazal r6wnie2 zaplanowane produkty i
usfugi.
Oferent zobowiqzany jest do zlo2enia dodatkowych informacji dotycz4cych
planowanych rezultat6w w III czESci oferty pkt. 6.

Obligatoryjne jest zastosowanie nastqpuj4cych wska2nik6w rezultat6w i poziom6w
ich osi4gniqcia:
liczba prowadzonych sezonowych punkt6w informacji turystycznej - minimum i
promowanie turystycznego wizerunku Miasta Bialystok za pomoc4 r62norodnych
narzerdzi promocyjno-marketingowych - wykazanie minimum 2 na zaloior.ym przez

Oferenta poziomie osi4gniqcia wskaZnika,

r)

2\

3)

4)

s)

6)
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3)
4)

liczba przeprowadzonych ankiet z h-rrystami - minimum 500 ankiet,
inne zaproponow ane przez Oferenta.
W trakcie realizacji zadania mog4 byi dokonane zmiany w zakesie przyjqtych
rezultat6w zadania publicznego, z wyjqtkiem rezultatu z pkt a). Zmiany warto5ci
poszczeg6lnych zalo2onych rezultat6w wymagaj4 zgody Zleceniodawcy oraz aneksu
do umowy.
Informacja o dopuszczalnych przesuniqciach w zakesie ponoszonych wydatk6w.
Je2eli faktycznie poniesiony wydatek wskazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie jest r6wny odpowiedniemu kosztowi oke6lonemu w kosztorysie do
umowy, to uznaje siq go za zgodny z umowe wtedy, gdy nie nast4pilo zwiqkszenie
tego wydatku o wiqcej ni2 20o/o warto!;ci wyj6ciowej kosztu.
Zadanie powinno by(, zrealizowane z najwy2szq staranno6ci4 zgodnie ze zlo2orr4
ofert4 i zawartq umowe oriv obowiq,zujqcymi przepisami prawa.
W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umowq Srodki hnansowe podlegaj4
niezwlocznemu zwrotowi do bud2etu Miasta Bialegostoku.

$s
Skladanie ofert

OfertE nale2y zlolyi za po6rednictwem platformy Witkac.pl, nastqpnie wydrukowa6
(z jednakow4 sum4 kontroln4), podpisai przez uprawnione osoby i zloiy| w wersj i
papierowej do Prezydenta Miasta Bialegostoku, najp62niej w terminie do dnia
25 kwietnia 2022 r. do godz. 15.30, w zamkniqtej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs
ofert w dziedzinie turystyki", za po6rednictwem:

I ) Kancelarii Og6lnej UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej l,
l5-950 Bialystok;

2) operatora pocztowego, na adres: Unqd Miejski w Bialyrnstoku,
ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok.
O zachowaniu terminu decyduje data wp$rvu oferty papierowej do Urzgdu
Miejskiego w Bia$mstoku. Wz6r oferty okre6lony w rozporzqdzenirt
Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 paldziemlka
2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzoriw oJbrt i ramowych wzortw
um6w dotyczqcych realizacji zadan publicznych oraz wzoriw sprowozdari z
wykonania tych zadari znajduje siq na stronie intemetowej - BIP bezpo6rednio pod
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ogloszonym konkursem pod adresem

,,Konkursy').
Jeden oferent moie zloLy( w konkursie maksymalnie I ofertq.
Wszystkie pola oferty muszq zostai czytelnie wypelnione. W pola, kt6re nie odnoszq
siq do oferenta, nale2y wpisai ,,nie dotyczt''. W formularzu oferty nie wolno
dokonywa6 2adnych skre6leri i poprawek, poza wyra2nie wskazanymi rubrykami.
Oferenci obowi4zani s4 obligatoryjnie do zloierria:
w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sqdowym-
kopiq potwierdzon4 za zgodno66 z oryginalem, aktualnego wyciqgu z innego rejestru
lub ewidencji, ewentualny inny dokument potwierdzaj4cy status prawny oferenta.
Odpis musi by6 zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego kiedy
zostal wydany;
w przlpadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferent6w skladaj4cych ofertg ni2
wS.nikaj4cy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wlaSciwego rejestru -
dokument potwi erdzajqcy upowa2nienie od dzialania w imieniu oferenta,

htto://www .bio.bialvstok.ol (dzial
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kopiE, potwierdzolq za zgodno6d z oryginalem, umowy lub statutu sp6lki- w
przlpadku gdy oferent jest sp6lkq prawa handlowego, o kt6rej mowa w art. 3 ust. 3

pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U . z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.);
kopiq, potwierdzon4 za zgodno66 z oryginalern, statutu oferenta;
Zalqczniki nale2y w wersji papierowej, skladaj 4c je razem z ofert4.
Oferent zobowi4zany jest w terminie 14 dni od daty ogloszenia wynik6w konkursu,
przeslad dokumenty niezbqdne do przygotowania projektu umowy o zlecenie realizacji
zadania publicznego, w tym:
zaktualizowan4 ofertq illub plan i harmonogram i/lub kalkulacjE przewidywanych
koszt6w, aktualizacjq rezultat6w, stanowiqcych zalqczriki do umowy- w przypadku
przyznania mniejszej kwoty ni2 wnioskowana lub w przypadku rekomendacji komisji
do wprowadzenia zmian;
oSwiadczenie Zleceniobiorcy dotycz4ce podatku VAT;
o6wiadczenie Zleceniobiorcy o wyodrEbnionym rachunku bankowym dla Srodk6w
przewidzianych na realizacjE umowy.
Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wi6 podmiotowi wylonionemu
w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w pr4padku, gdy:
okaZe si% i2 rzeczywisty zakres realizowanego zadania znaczqco odbiega od
opisanego w ofercie;
zostan4 ujawnione nieznane wczeSniej okoliczno6ci, podwazaj4ce wiarygodno6i
merytorycznq lub finansow4 oferenta.

s6
Termin, kryteria i tryb dokonywania nTboru ofert

Planowane ostateczne rozstrzygniqcie konkursu nastqpi nie p6Zniej, ni2 w ci4gu 2l dni
od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
Odrzuceniu podlegajq oferty:

zlo2one na drukach innych ni2 okre6lone w $ 5 ust. 2;
nie zlo2one w systemie Witkac.pl;
niepodpisane przez osoby uprawnione;
niekompletne;
zloiorrc po terminie;
zlolone przez podmiot, kt6ry w celach statutowych nie ma zapisanej dzialalno6ci z
zakesu turystyki i kulturoznawstwa;
bez wypelnienia kt6regokolwiek z oi;wiadczeh znajduj4cych siq na koricu oferty;
druga i kolejne oferty zlo2one przez tego samego wnioskodawcq.
Kryteria, ktrire bgdq brane pod uwagg przy wyborze ofert oraz okreSleniu kwoty
dofinansowania, wedluq wa2noSci:

Lp. Krvterium oceny ofert: Liczba punktriw:
I Mo2liwo56 realizacji zadania publicznego, w tym:

- ocena dotychczasowych projekt6w/edycji/ w zalnesie turystyki,
- ocena sposobu realizacii zadania,

0-t5

2 Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadmia, w tym w
odniesieniu do zakesu rzeczowego zadania:
- rze t elno it prze dl ozone go planu rzeczow o-finansow e go,

- zasadnoii wydatkowania irodkiw/analiza kaszt6w,
- sp6inoit kalkulacj i kosztdw z opisem rzeczowym/merytorycznym.
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J Proponowana jako56 wykonania zadania, w tym:
- propozycje dotyczqce sposobu funkcjonowania punhu informacji
turystycznei,
- wp$w na poprawg jakoici obslugi turystycznej w Bialymstoku,
- wplyw na promocjg atrakcji turystycznych Miasta,
- jakolt i iloit zaproponowanych dzialafi majqcych na celu
budowanie turystycznego w izerunku Bialegostoku (wydaw nictwa.

filmy promocyine i inne)

0-20

1 Kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych realizowane bqdzie
zadanie:
- doiwiadczenie i kompetencje ktdry.

- znajomoit jgzykow obcych,
- ukortczone kursy, szkolenia

0- 30

Ocena realizacji zadah zleconych w latach poprzednich, w tym:
- dotychczasowa wsp6lpraca podmiotu z Miastem oraz innymi
instytucjami i przedstoreicielqmi branzy turystycznej (rzetelnoit,
znajomoit branzy turyslycznej, terminowoi1 wykonania i
r ozl iczania dotychczas owyc h zaday't)

0-30

4

5

Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie oferty, kt6ra uzyska najwiQksz4
liczbq punkt6w.
Po zapoznaniu siq z opini4 Komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Prezydent
Miasta Bialegostoku, w formie zarzqdzenia, dokonujqc wyboru oferty oraz okre6lenia
ostatecznej wysokoSci dotacji.
Decyzja o przyznanit lub nieprzyznaniu dotacji nie jest decyzj4 administracyjnq
w rozumieniu Kodeksu postqpowania administracyjnego i nie przystuguje od niej
odwolanie.
Szczeg6lowe informacje mo2na uzyskai w Referacie Promocji i Turystyki Urzqdu
Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska, tel. 85 879 7168 lub 85 869 6643.

s7
Informacja o zrealizowanych w roku ogloszeniach otwartego konkursu ofert i w roku

poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju

Miasto Bialystok nie realizowalo do tej pory zadafi z dziedziny turystyki
i krajoznawstwa w formie otwartego konkursu ofert.

s8
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. l3 ust. I i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, 2e:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok.
2. W sprawach ochrony danych osobowych mo2na kontaktowai siq z Inspektorem

Ochrony Danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok,
tel. (85) 879 79 79, e-mail: bbi@um.bial ystok.pl.
Dane osobowe bqd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizacjq zadania publicznego z turystyki i krajoznawstwa, na podstawie art. 6 ust.
I lit. b) i c) RODO, zgodnie z ustawq z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.U. z 202O r. poz. 713 ze zm.), ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
po2lku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2O2O r. poz. 1057 z po2rt. zrn.).
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Dane osobowe zostan4 udostelrnione czlonkom Komisji konkursowej, innym
uczestnikom konkursu oraz podmiotom, kt6rym dane zostaly powierzone do
ptzetwarzania.
Pozyskane dane bqdq przechowylvane przez okes 5 lat, a w przypadku danych
zawartych w umowach o udzielenie dotacji przez okes l0 lat.
Uczestnikom konkursu przysluguje prawo do dostqpu oraz sprostowania danych
osobowych (skorzystanie z tego prawa nie mo2e skutkowa6 zmianq wynik6w
konkursu oraz nie mo2e naruszai integralnoSci protokolu i jego zat4cznik6w),
usuniqcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
W zwiqTku z przetwarzarien danych osobowych przysluguje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes UrzEdu Ochrony Danych
Osobowych, gdy zajdzie podejrzenie, 2e przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Podanie danych wynika z przepis6w ustawy, a ich niepodanie skutkowad bqdzie
odra,rceniem oferty lub niepodpisanian umowy.
Dane nie bqdq podlegaty zautomatfzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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