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PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU
z dnia .Q6... marca 2023 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu dzialalno5ci na rzecz osrib w wieku emerytalnym w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 1 1 i 13 ustauy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z poi'n-

zm.t1. zarz4dzam co nastgpuj e:

s1.
Oglaszan.r otwarty konl(urs ofert na realizacjg zadania publicznego z zakresu dzialalnoici na

rzecz os6b w wieku emerytalnym w 2023 r. pn.: Prowadzenie dzialari aktywizacyjnych

skierowanych do mieszkaric6w Bialegostoku w wieku 60 lat i wigcej.

TreSi ogloszenia zawieraj4cego
zarzqdzenia.

s2.
warunki konkursu stanowi zalqcznlk do niniejszego

$3.
Zlecenie realizacji zadari publicznych wymienionych w $ I nastqpi w formie wsparcia

s4.
Wykonanie zarzqdzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta nadzoruj4cemu tealizacjg zadair

w zakresie pomocy spolecznej oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzqdu

Miejskiego w Bialymstoku.

ft.#;;.*

I zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. tJ. z 2022 r. poz. 1265 i | 812

ss.
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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sl
Rodzai zadania i wysoko5d Srodkr5w publicznych

Zal4cznik do Zarz4dzenia n N9. . .tzl
Prezydenta Miasta Bialegostoku

z dnia . Uh. marca 202J r.

WARUNKI KONKURSU OFERT
ogloszonego przez Prezydenta Miasta Bialegostoku

na realizacjg zadania publicznego z zakresu dzialalnoSci na rzecz osr5b w wieku

emerytalnym dla podmiot6w wymienionych w ustawie t- dnia 24 kwietnia 2003 roku

o dzialaino5ci poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327

z p6iln' zm) w formie wsparcia wykonania zadai

Warunki konkursu opracowano na podstawie art. l3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. lJ. z 2022 t. poz. 1327 z p62n. zm.).

zwanq dalej ustawq.

l. Prowadzenie dzialari aktywizacyjnych skierowanych do mieszka6c6w Bialegostoku

w wieku 60 lat i wigcej.

celem zadania jest prowadzenie dzialafi na rzecz aktywizacji os6b starszych poprzez

organizacjg *ydarreir zwi4zanych z kultur4. aktywnoSci4 fizycznq, edukaci4' zdro,wym

sty-lem zycia oiu, pop.u*q stanu psychicznego mieszkairc6w Bialegostoku w wieku 60 lat

i wigcej.

l) Proponowane rezultaty zadaniapublicznego:
. liczba senior6w biorqcych udzial w wydarzeniach zwi4zanych z kulturq, aktywnoscie

fizyczn4, edukacj4, zdrowym stylem zycia oraz popraw4 stanu psychicznego'

. ticiba wydarzen zwi4zanych z kultur4, aktywno$ci4 lt4czn4, edukaci4' zdrowyn't

stylem 2ycia oraz poprawq stanu psychicznego.

. liczba godzin wsparcia udzielonego osobom starszym,

. inne wskazan e przez ofetenla-

2) W ramach prowadzonych dzialah zakazane jest prowadzenie agitacji politycznei'

dzialalno66 formacj i religijnych oraz dzialalnoSi komercyjna'

3) Wsparciem w ramach zadania mog4 zostai objgci mieszkarlcy Bialegostoku w wieku

60 lat i wigcej.

4) Podmiot ubiegai4cy sig o dofinansowanie powinien posiadai w statucie zapis

o dzialatnoSci na rzecz os6b w wieku emeryalnym'

5) Maksymalna wysokose dotacji udzielonej oferentowi na realizacjg zadania publicznego
' 

*yrori nie wigcej niZ 25 000 zl (slownie: dwadzieScia pi96 tysigcy zlotych)'

6)Lqcznawysokosisrodk6wpublicznychprzeznaczolychnawsparcierealizaqizadania
w roku 20i3 wynosi 175 000 zl (slownie: sto siedemdziesiqt pig6 tysigcy zlotych).
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7) Ostateczna kwota dotacji przeznaczonej na wsparcie realizacji zadah zostanie ustalona
po zioZeniu ofert i dokonaniu oceny komisji konkursowej oraz zatwierdzenit przez
Prezydenta Miasta Bialegostoku.

8) Planowane kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie realizacji zadaf mog4 ulec
zmianie w prrypadku:
- zaistnienia koniecznoSci zmiany budZetu miasta w czg(ci przeznaczonej na realizacjg
zadania z waznych przyczyn, niemo2liwych do przewidzenia w dniu ogloszenia
konkursu,
- stwierdzenia, 2e zadanie mo2na zrealizowai mniejszym kosztem lub w6wczas, gdy
zlo2one oferty nie uzyskajq akceptacji komisji.

s2
Zasady przyznaw ania dotacii

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastgpuje z odpowiednim zastosowaniem przepis6w
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ltku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z poLn. zm) oraz innych wlaSciwych
przepis6w.

2. O przyznanie dotacj i na realizacjg zadania mog4 ubiegad sig podmioty okreslone w art. 3

ust. 2 i 3 ustawy o dzialalnodci poZy.tku publicznego i o wolontariacie, kt6rych cele
statutowe obejmujq prowadzenie dzialalnoSci w sferze objgtej konkursem.

3. Dwa lub wigcej podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 2, mog4 zlo2yi ofertg wsp6ln4.
Oferta wsp6lna wskazuj e :

l) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bgd4 wykonywad
poszcze96lne podmioty;

2) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej.

6. Oferent ubiegajqcy sig o dotacjg powinien:
l) realizowa6 zadanie na terenie Miasta Bialegostoku,
2) posiadai zasoby w postaci bazy materialno-technic: nej lub dostEp do takiej bazy

na czas realizacji zadania, poparle odpowiednimi dokumentami (akt wtasnoSci.
umowy najmu, dzierZawy itp.),

3) posiada6 niezbgdne warunki i do6wiadczenie w realizacj i zadah o podobnym
charakterze, w tym kadrg posiadajEc4 odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

7. Dotacja Prezydenta Miasta Bialegostoku nie rnoZe byi wylsza ni2 997o kwoty calkowitej
przeznaczonej na realizacjg zadania publicznego.

J

4. Umowg zawart4 pomi?dzy ww. podmiotami, okre3lajqc4 zakres ich Swiadczen
skladaj4cych sig na realizacjg zadania publicznego, zalqcza sig do umowy o realizacjg
zadania publicznego.

5. Podmioty skladajqce ofertg wsp6ln4 ponoszq odpowiedzialnoSi solidarnq za zobowi4zanta,
o kt6rych mowa w art. 16 ust. I ustawy o dzialalnoici po2y.tku publicznego
i o wolontariacie.



10. W zestawieniu przewidywanych koszt6w realizacji zadania nalely uwzglgdnii rodzaje
koszt6w, kt6re bgdq mialy potwierdzenie w dokumentach ksiggowych oferenta (umowy,
faktury, rachunki).

11. W kalkulacji przewidywanych koszt6w realizaqi zadania nale|y umie6ci6 wszystkie
koszty realizacji zadania publicznego w podziale na:

1) koszty realizacji dzialaf, roz:umiane jako koszty bezpoSrednio zwi4zane z celem

zadania, np. wynagrodzenie personelu zaanga2owanego w realizacjg dzialali
merytorycznych,

2) koszly administracyjne rozumiane jako koszty obslugi zadania publicznego,

np. koordynacja zadania, obsluga ksiggowa, materialy biurowe.

12. Koszty obslugi zadania publicznego nie mog4 przekroczyi 10% calkowitej warto3ci

dotacj i.

13. Koszty zostanq uznane za kwalifrkowalne tyko wredy, gdy:
l) s4 uwzglgdnione w kalkulacji przewidywanych kosZ6w realizacji zadania, w pozycji

w ramach kt6rej s4 rozliczane,
2) powstan4 i zostanq poniesione w okresie realizacji zadania, w okresie obowi4zywania

umowy,
3) s4 bezpodredlio zwi4zane z realizowanym zadaniem i niezbqdne do jego realizacji,
4) s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
5) s4 wykazane w kosztorysie proporcjonalnie do terminu realizacji zadania wskazanego

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

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w,

7) odzwierciedlaj4 koszty rzeczywiste, a lakle s4 skalkulowane proporcjonalnie
dla przedsigwzigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowalnym mo2e byi
jedynie czgsi wynagrodzenia ksiggowego, jeZeli wykonuje on w ramach godzin pracy

r6wnieZ inne zadania, nie zwiqzane z obslug4 zadania),

8) koszty osobowe i bezosobowe mog4 byi ponoszone w nastqpu.i4cym zakresie:

a) wynagrodzenia za realizacjE zadah wraz z ptzewidzianymi prawem narzutami

platne zgodnie z cenami obowi4zuj4cymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do

oferty nale2y okredlii wymiar etatu oraz wynagrodzenie dla ka2dego stanowiska
pracy (wynagrodzenie miesigczne lub stawka za godzing pracy),

b) zaanga2owanie lub oddelegowanie pracownik6w do realizacji zadania publicznego

musi byd odpowiednio udokumentowane (np. w formie aneksu do umowy o praca

lub w zapisach w zakresie obowiqzk6w),
c) koszty bezosobowe - wynagrodzenie os6b zaanga2owanych bezpoSrednio przy

realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo. W kosztorysie

naleZy okredlii liczbg godzin pracy w miesi4cu oraz stawkq za godzinq ptacy.

Zleceniobiorcy zobowi4zani s4 do prowadzenia ewidencji godzin pracy.
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8. Minimalny wklad wlasny finansowy oferenta wynosi co najmniej l7o caikowitych
koszt6w projektu. Kosay realizacji zadania, kt6re nie mog4 zosta6 uznane

za kwalifikowalne do objgcia dotacj4 ot'erent ponosi w calo3ci.

9. Dopuszcza sig mo2liwoS6 pobierania Swiadczei pienig2nych od odbiorc6w zadania
publicznego.



9) s4 poparte wla5ciwymi dowodami ksiggowymi oraz prawidlowo odzwierciedlone
w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowi4zany do prowadzenia uyodrgbnionej
dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych na realizacjg
zadania zgodnie z ustawq o rachunkowo6ci, w spos6b umo2liwiaj4cy identyfikacjg
poszczeg6lnych operacji ksiggowych).

14. Dotacja na realizacjg zadania publicznego. o kt6rym mowa w I I nie moie by6

wykorzystana na:
l) zobowiqzania powstale przed datq podpisania umowy o udzielenie dotacji oraz

wydatki poniesione przed dniem zawarcia umowy,
2) koszty niezwiqzane z realizowanym zadaniem publicznym,
3) koszty nieuwzglgdnione w zlolonej ofercie realizacj i zadania lub aktualizacji

kosztorysu,
4) przedsigwzigcia, kt6re s4 finansowane z bud2etu Miasta Bialegostoku.
5) nastEpuj4ce skladniki zwi4zane z zatrudnieniem os6b zaangaZowanych do realizacji

zadania: nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy, odprawy pracownicze, Swiadczenia realizowane z Zakladowego
Funduszu Swiadczei Socjalnych, dofinansowanie do wypoczynku, wynagrodzenie
za ptacA w godzinach nadliczbowych, skladka na grupowe pracownicze ubezpieczenie
na Zycie,

6) oplaty leasingowe oraz zobor*l4zania z tltulu otrzymanych kredyt6w,
7) nabycie lub dzierZawg grunt6w,
8) pokrycie koszt6w utrzymania biura oferenta staraj4cego sig o przyznanie dotacji

(w tym tak2e wydatk6w na wynagrodzenie z pochodnymi pracownik6w biura
zajmuj4cych sig administracj4 podmiotu), o ile nie sluZq one bezpo5rednio realizacji
zadania w ramach projektu,

9) zadania inwestycyjne oraz prace remontowe i budowlane,
I 0) dzialalno56 gospodarczq, polityczn4 i religijn4,
I l)koszty wyjazd6w slu2bowych (krajowych i zagranicznych),
l2) kary i odsetki,
13) oplaty poniesione po zakofczeniu realizacji zadania,
l4) cta i optaty skarbowe.

15. Koszty rcalizacji zadania, kt6re nie mog4 zostai uznane za kwalifikowalne
do objEcia dotacj4 mog4 by6 wniesione w formie wkladu wlasnego tylko w przypadku,
gdy slu2E osiEgnigciu celu zadania publicznego.

16. WysokoSi przyznanej dotacji moZe byt niZsza. niZ wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent mo2e:
l) negocjowad zmniejszenie zakesu rzeczowego zadania oraz zmniejszyt deklarowany

wklad wlasny zawarly w ofercie z tym, 2e zobowi4zany jest do utrzymania proporcji
migdzy wkladem wlasnym a dotacj4. Jedynym powodem zmiany tej proporcji mo2e

byd zwigkszenie wkladu wlasnego,
2) zrezygnowat z dotaq| oSwiadczaj4c o tym pisemnie w ci4gu 7 dni od dnia

powiadomienia o wysokodci przyznanej dotacji. OSwiadczenie powinno byi
skierowane do Departamentu Spraw Spotecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
i musi zawiera6 nazwg zadania, pieczgi oferenta oraz podpisy os6b uprawnionych
do skladania oSwiadczeri woli w imieniu oferenta.
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17. Oferent, kt6ry otrzymal dotacj9 zobowi4zany jest do przedloZenia aktualizacji

harmonogramu dzialafi, aktualizacji rezultat6w, aktualizacji charakterystyki oferenta

oraz aktualizacji katkulacji przewidywanych koszt6w realizaili zadania publicznego

w przypadku o tt6ry. nrowa w usr. l5 pkt I . Aktualizacje powinny byt zlo1one w wersji

elektronicznei za pomoc4 platformy www.witkac.pl oraz w wersji papierowej

do Prezydenta Miasta Bialegostoku za poSrednictwem Departamentu Spraw Spolecznych

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania

wynik6w konkursu.

18. Prezydent Miasta Bialegostoku moze odm6wii podmiotowi wylonionemu

w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

1) okaze sig, iz rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacz4co odbiega

od opisanego w oferciel
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w ntniejszej kwocie ni2 wnioskowana.

nie przedstawi aktualizacji harmonogramu dzialafi. aktualizacji rezultat6w.

aktualizacji charakterystyki oferenta oraz akttalizacji kalkulacji przewidywanych

koszt6w iealizacji zadania publicznego, w czasie umo2liwiaj4cym przygotowanie

i podpisanie u.o*y lub nie podpisze przygotowanej umowy w czasie

u.ozli-iu.14.y- terminowe przekazanie dotacji na konto ol-erenta, umo2liwiaj4ce jej

wydatkowanie w temtinie okre(lonym w umowie;
3) zostanq ujawnione nieznane wczeSniej okolicznoSci. podwaZajqce wiarygodno(d

merytorycznq lub hnansow4 oferenta.

l. Termin realizacji zadania publicznego ustala sig od dnia 01 maja 2023 r. do dnia

31 grudnia 2023 r.

2. Termin poniesienia wydatk6w dla Srodk6w pochodz4cych z dotacji ustala si9

od dnia 01 maia 2023 r. do dnia 3l grudnia 2023 r.

3. Termin poniesienia wydatk6w dla Srodk6w pochodz4cych ze Srodk6w wlasnych

finansowych oraz Swiadczef pienig,nych od odbiorcriw zadania publicznego ustala

sig od dnia 0l maja 2023 t. do dnia 3l grudnia 2023 r'

4. Zadanie winno by6 realizowane z najwyZszq starannoSci4 gwarantuj4cq jego wykonanie

w spos6b efektywny, oszczqdny i terminowy, zgodnie z zawart4 umow4 oraz

z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie'

5. Dopuszcza sig mo2liwo56 dokonrvania przesunig6, tj. zwigkszania wartoSci pomigdzy

poszczeg6lnymi pozycjami kosztow dzialania oraz pomigdzy dzialaniami okreSlonymi

w kalkulacj i- przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego. jednak nie wigcej

nii l}oh. Zmiany powyZij l0% wymagai4 zawarcia aneksu do umowy i powinny byi

zglaszane * t"*-ini" umozjiwiajqcym przygotowanie i podpisanie aneksu (aktualizacje do

olerty musz4 byt zloZone nie pOZniei niz na 30 dni przed dniem zakoiczenia terminu

realizacji zadania publicznego).
Zmiany mogq byC realizowane od dnia zawarcia aneksu do umowy pod rygorem uznanla

dotacji za wykorzystanq niezgodnie z przeznaczenient'

$3
Terminy i warunki realizacji zadania

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

dostgpnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady 16wnego traktowania:

l) zasada zapewnienia dostgpno5ci osobom ze szczegr5lnymi potrzebami - polega

na zapewnieniu co najmniej minimatnej 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 2022 t'
po2.2240),
a) w przypadku braku mo2liwo5ci, w szczeg6lnoSci ze wzglgd6w technicznych

lub prawnych, zapewnienia dostqpnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

w zakresie, o kt6rym mowa w pkt l, Zleceniobiorca jest zobowi4zany

do zapewnienia dostgpu altematywnego polegaj4cego 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, kt6ra umoZliwia realizacjg potrzeb

os6b ze szczeg6lnymi potrzebami, w niezbgdnym zakresie dla tych os6b,

b) Zleceniobiorca jest zobowi4zany do wskazania ewentualnych barier

w poszczeg6lnych obszarach dostgpnoSci i przeszk6d w ich usunigciu

oraz szczegolowego okreSlenia Scie2ki postqpowania w przypadku dostqpu

altematywnego,
c) Prezydent Miasta Bialegostoku zastrzega sobie prawo do kontroli Zleceniobiorcy

w zakresie spelniania przez niego wymog6w dotyczqcych zadeklarowanej

dostgpno5ci dla os6b ze szczeg6lnymi potrzebami,

d) w przypadku nienalezytego wykonywania umowy w zakresie spelniania przez

Zleceniobiorcg wymog6w dotyczqcych zadeklarowanej dostgpno5ci dla os6b

ze szczeg6lnymi potrzebami, Prezydent Miasta Bialegostoku wzywa

Zleceniobiorcg do zapewnienia dostgpnoSci w zakresie okreSlonym w ofercie'

W przypadku nie wywi4zania siE przez ZleceniobiorcE z obowiqzku zapewnienia

dostgpnosci w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania,

Miasto Bialystok rozwi4zuje umowq o realizacjg zadania p:ublicznego w drodze

jednostronnego oSwiadczenia ze skutkiem natychmiastowym,

2) zasada rriwnego traktowania - oznacza r6wne traktowanie os6b bez wzglgdu na plei,
rasg, pochodzenie etniczne, narodowoSi, religig, wyznanie, Swiatopoglqd,

niepelnosprawnoS6, wiek, orientacjg seksualn4.

7. Z twagi na panuj4c4 sytuacjg epidemiczn4, w trakcie realizacji zadania publicznego

Zleceniobiorcy zobowiqzani s4 do zapoznania sig i stosowania do aktualnych przepisirw

prawa i wytycznych dotycz4cych zapobiegania i rozprzestrzeniania sig chor6b zakaLnych

oraz wsp6lpracy z wlaSciwymi sluZbami i instyucjami.

8. Zleceniobiorca zobowi4zany jest do:
l) przygotowania projektu graficznego informacji o realizowanym zadaniu publicznym

zawieraj4cego minimum nazwE zadania publicznego, wykaz zaplanowanych w jego

ramach wydarzen, termin i miejsce ich realizacji oraz oznakowanie zgodne

z wylycznymi okeSlonymi w ust. 13,

2) prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania potwierdzajqcej realizacjE

zaloZonych cel6w, dzialair i rezultat6w (np. dzienniki zajqi. Iisty obecnoSci),

3) gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych uczestnik6w

zadania zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami.
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4) zaangaZowania do realizacji zadania kadry posiadaj4cej kwalifikacje zawodowe
umo2liwiajqce wlaSciwq realizacjg zaplanowanych dzialari,

5) informowania Zleceniodawcy o kazdej zmianie maj4cej wplyw na jako56

Swiadczonych uslug, bezpieczeirstwo adresat6w realizowanego zadania oraz jego

ci4gloSi,
6) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjg umowy,
7) dokonywania platnoSci zwi4zanych z zadaniem z rachunku bankowego wskazanego

w zawartej umowie o realizacjg zadania publicznego,
8) opisywania dokumentacji finansowo-ksiggowq zwiapanej z realizowanym zadaniem

zgodnie z wy.tycznymi okreSlonyn.ri w zawartej umowie o realizacjg zadania
publicznego,

9) sporz4dzania i skladania sprawozdari z wykonania zadania p:ublicznego w terminie
okre3lonym w umowie wg wzoru okreSlonego w Rozporzqdzeniu Przewodnicz4cego
Komitetu Do Spraw Po21.tku Publicznego z dnia 24 pu2dziemlka 2018 r. w sprawie
wzor6w oferl i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych
oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadai (Dz. U . z 2018 r.. poz. 2057),

10) udzielenia na wezwanie Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, w wyznaczonym terminie, dodatkowych infbrmacji i wyjaSnieir
oraz doslarczenia dowod6w do zlo2onych sprawozdaf z realizacji zadania
publicznego.

9. W przypadku, gdy w tym samym obiekcie realizowane jest wiEcej niZ jedno zadanie
publiczne lub prowadzona jest inna dzialalnoSi komercyjna b4d2 spoleczna,

Zleceniobiorca zobowi4zany jest do opracowania i stosowania wska2nika podzialu
koszt6w eksploatacyjnych, koszt6w wynagrodzei os6b bezpoSrednio zwi4zanych
z rcalizacjE zadania, koszt6w wynagrodzeri pracownik6w administracyjnych i koszt6w
administracyjnych calego obiektu proporcjonalnie do ich czgSci uYkorzystywanych
przy realizacji zadania publicznego.

10, Zleceniobiorca zobowi4zany jest do zrealizowania przedstawionych w ofercie
zakladanych cekiw, dzialari i rezultat6w realizacji zadania publicznego. W przypadku

nieosi4gnigcia zalolonych cel6w, dzialafi i rezultat6w Zleceniodawca okreSla wysokoSi

dotacji do zwrotr-r kieruj4c sig zasad4 proporcj onalnoSci.

ll. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umow4 Srodki finansowe podlegaj4

niezwlocznemu zwrotowi do budZetu Miasta Bialegostoku.

12. W przypadku rezygnacji przez Zleceniobiorcg z realizacji zadania po przekazaniu dotacji,

irodki finansowe podlegaj4 niezwlocznemu zwrotowi do bud2etu Miasta Bialegostoku.

13. Informacja o doltnansowaniu zadania publicznego z budZetu Miasta Bialegostoku wraz

z obowiqzujqcym logotypem Miasta powinna znale2t sig w miejscu tealizaqi zadania

publicznego, na wszystkich materialach dotycz4cych realizowanego zadania

oraz na stronie intemetowejiprofilu w mediach spolecznoSciowych podmiotu, kt6remu

przyznana zostanie dotacja w spos6b zapewniaj4cy jej dobr4 widocznoSi. Informacja
o dofinansowania powinna byi 16wnieZ upowszechniana w przekazach dokonywanych za

poSrednictwem medi6w oraz w wystqpieniach ustnych kierowanych do odbiorc6w
zadania.
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14. Prezydent Miasta Bialegostoku zakiada potrzebg prezentacji rezultat6w zadania
publicznego na spotkaniach i uroczysto6ciach organizowanych przez Miasto Bialystok,
co potencjalni oferenci powinni wzi4i pod uwagg podczas skladania oferty.

$4
Terminy i warunki skladania ofert

2. Termin skladania olert w wersj i elektronicznej oraz w wersj i papierowej uplywa 21 dnia
o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie zamieszczonego

w Biuletynie Informacj i Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu
miejskim www.bial stok. na tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku oraz na p lattbrmie witkac.pl.

4. Za ofertg zloLonq w spos6b prawidlowy uznaje si9 oferlg zloion4 za po6rednictwem
platformy witkac.pl oraz dostarczon4 w wersji papierowej z jednakowq sum4
kontroln4.

5. Jeden oferent moZe zloZyt I ofertg.

6. Ofertg oraz zal4czniki naleZy zloZyt wjednym egzemplarzu.

7. W formularzu oferff nie wolno dokonywad 2adnych skre5lerl i poprawek.
Na pierwszej stronie oferff naleiy wskazad rodzaj zadania publicznego okreSlony
w $ 1. We wskazanych miejscach nale2y umieScii pieczgi podmiotu i podpisy osoby
lub os6b upowa2nionych.

8. Oferent zobowiqzany jest do:
l) okreSlenia celu szczeg6lowego (cel6w szczeg6lowych) zadania publicznego oraz

przedstawienia metod dotarcia do grupy docelowej i zasad uczestnictwa os6b
korzystaj4cych z proponowanych dzialah - informacja taka winna znale26 sig w czgSci

III pkt 3 oferty: "Syntetyczny opis zadania",
2) okeSlenia rezultat6w, kt6re planuje wykonai w przypadku otrzyfiania dotacji na

realizaqg zadania - informacja taka winna znale1t sig czgSci III pkt 5 oferty: ,,Opis
zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego".

3) okreSlenia ryzyka nieosi4gnigcia zakladanych rezultat6w wraz ze wskazaniem
sposob6w jego zniwelowania - informacja taka winna znale2i sig czgdci III pkt 5

oferty:,,Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego",
4) dokladnego okredlenia liczby os6b zaangaZowanych do realizacji zadania

oraz uszczeg6lowienia opisu koszt6w osobowych i bezosobowych o opis dotycz4cy

9

l. Oferty zgodne z zal4cznikiem do Rozporz4dzenia Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw
Pozytku Publicznego z dnia 24 pet2dziemlka 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych
wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdai
z wykonania tych zadai (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) nale2y skladai w wersji
elektronicznej za pomoc4 platformy witkac.pl oraz zloZy( w wersji papierowej
na adres Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
przy ul. Bema 60ll, 15-370 Bialystok.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wptywu oferty do Urzgdu w wersji
papierowej.



lormy zatrudnienia, iloSci godzin/wymiaru etatu oraz stawki wynagrodzenia -
informacj a taka winna znale26 siE czgSci V pkt V A oferty: ,,Zestawienie koszt6w
realizac.ji zadania" .

9. Wymagane dokumenty:
1) formularz oferty podpisany przez osoby upowa2nione do skladania oSwiadczeri woli.

zgodnie z wyci4giem z Krajowego Rejestru S4dowego lub zgodnie z innym
dokumentem potwierdzajEcym status prawny podmiotu i umocowanie os6b go
reprezentuj4cych,

2) wygenerowane z platformy witkac.pl potwierdzenie zloLenia oferty podpisane przez
osoby upowarznione do skladania oiwiadczefi woli, zgodnie z wyci4giem 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 potwierdzaj4cy status prawny podmiotu
i umocowanie os6b go reprezentuj4cych - dotyczv oferent6w. kt6rzv nie pqdlggqig
wpisowi w Kraiowym Reiestrze Sadowym,

4) kopia aktualnego statutu,
5) oSwiadczenie oferenta o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostgpnoSci osobom

ze szczeg6lnymi potrzebami, stanowiqce zal4cznrk nr 1 do warunk6w konkursu,
6) oSwiadczenie oferenta o nieubieganiu sig o wsparcie realizacji przedmiotowego

zadania ze Srodk6w Miasta Bialegostoku, stanowi4ce zal4cznlk nr 2 do warunk6w
konkursu

7) inne dokumenty np. opinia lub rekomendacja dla organizacji, umowa partnerska
lub oiwiadczenie partnera itp.

10. W przypadku zat4cznik6w skladanych w formie kserokopii kaZda strona zal4cznika
powinna byi potwierdzona za zgodnoS6 z oryginalem przez osobg lub osoby
upowa2nione do skladania oSwiadczeri woli. zgodnie z wyciqgiem z Krajowego
Rejestru S4dowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny
podmiotu i umocowanie os6b go reprezentuj4cych.

ll. Odrzuceniu podlegaj4 oferty niespelniajqce nastgpuj4cych kryteritiw formalnych:
1) realizowane poza granicami administracyjnymi Miasta Bialystok,
2) kt6rych suma kontrolna wersji papierowej oferty nie jest zgodna z wersj4

elektronicznq zlo2or4 za pomoc4 platformy witkac.pl,
3) zlolone w formie nieodpowiadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu,
4) zloZone po terminie,
5) kt6rych termin realizacji zadania nie mie5ci sig w terminie wskazanym w warunkach

konkursu oferl,
6) dotyczqce zadania, kt6re nie jest objgte celami statutowymi podmiotu skladaj4cego

ofertg,
71 zloZone przez podmiol nieuprawniony.
8) podpisane przez osoby nieupowaZnione,
9) przy braku piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczytelny.
l0)do kt6rych nie dolqczono wymaganych zalqcznlk6w wskazanych w warunkach

konkursu,
ll)w kt6rych wnioskowana kwota dotacj i przekracza 99Yo koszt6w finansowych

r ealizacji c aLe go zadania,
l2)zawieraj4ce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodno$6 z oryginalem

przez osoby do tego upowaZnione.
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ss
Termin, kryteria i tryb dokonl'rvania wyboru ofert

l. Ostateczne rozstrzygnigcie konkursu nast4pi nie p6iniej niz w ci4gu 30 dni od ostatniego

dnia przyjmowania ofert.

2, Ocena merytoryczna ofert, o kt6rych mowa w $ I zostanie dokonana przy zastosowaniu

nastgpujqcych kryteri6w punktowych:

Skala
ocen unkt6w

Liczba
przyznanychPunkty kontrolne ocenYPrzyjgte kryteria

oceny ofertyLp.

Ocena opisu plano*an)'ch dzialali w kontekscie

osi4gnigcia celu zadania-

Ocena sp6jnosci zakladanych cel6w z rezultatami.

Ocena doswiadczenia oferenta w obszarze realizacji

zadari z zakresu dzialalnosci na rzecz os6b w wieku

emerytalnym. w tym terminowo(a. rzetelnoia oraz

r)

2)
3)

s6b rozliczenia ot an ch na ten ccl Srodk6w

NloZliwoSd realizacji
zadania publitznegoI

0-30 pkt

Ocena skali realizowanego zadania (liczba seni

obigtych wsparciem. I iczba rvydarzeri).

2) Ocena sposobu dotarcia do grupy docelorvcj zadania

oraz zasad uczestnictwa os6b korz-ystajqc)'ch

ze rvsparcia.

3) Dostgpnosi of'erowanego wsparcia dla mieszkaicdw
Bialcgosloku tr $ ieku 60 lal i $ i$cei

r)

4 T,adcklarowana e la.Si o1!rowan

ZasiQg oraz
efektywnoSd pomocY
oferowanej przez
pomiot

7

0-15 pkt

l) Ocena zasob6w rzeczowych przewidywanych

do realizacji zadania.

2) Kwalifikacje kadry przy udziale ktdrej realizowane

bgdzie zadanie.

Zadeklarowana przez
podmiot jakosa
wykonania zadania
ikwalifikacje os6b,
przy udziale kt6rych
podmiot ma
realizowat zadanie

3

0-30 pkt

Ocena adekwatno6ci rv) sokoSci wnioskowanei

dotacji w stosunku do plarowanych dziala6.

Ocena /asadnoici planowan) ch w) datk6w

rv odniesieniu do zakresu rzeczorvego zadania.

Ocena spoinoici kclkulacji koszt6w 7 opisem

rzeczowym/merytorycznYm.
Prawidlowosi kwalifi kacji kosztdt! w odnicsieniu

do poszczeg6lnych pozycii kosztorysu.

Zadeklarowana rvysokoii innych Srodkow

finansowych (wklad wlasny tinansowy. oplaty

r)

2)

3)

4)

5)

od odbiorcdw zadania

Przedstawiona
kalkulacja koszt6w
realizacjizadani{,
w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczow€go
zadania

0-5 pktl) Ocena spdinoSci poszczeg6lnych element6w otirty

ofe

StarannoSd
w przygotowaniu5.

max
100Razem

11

12. Oferty, kt6re nie spelniajq wymog6w formalnych, nie bqd4 rozpatrywane pod wzglgdem

merltorycznym.

13. Zlo2enie olerly przez podmiot uprawniony nie jest 16 wnoz laczne z zapewnieniem

przyznania dotacji we wskazanej wysokosci.

14. Nie przewiduje sig moZliwodci uzupelnienia zloZonych ofert'

0-20 pkt

1.



3, Komisja konkursowa powolana w drodze zarzqdzenia Prezydenta Miasta Bialegostoku
rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskaj4 najwigksz4 ticzbg punkt6w, przy czym
do otrzymania rekomendacji niezbgdne jest uzyskanie co najmniej 70 punkt6w.

$6
Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych ptzez organ

administracji publicznej w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert i w roku
poprzednim i zwi4zanych z nimi kosztach

W roku 2023 Miasto Bialystok prowadzi dzialania skierowane do os6b w wieku emerfalnym
przy :udziale podmiot6w uprawnionych i dotychczas ponioslo z tego t)'tulu wydatki

w wysokodci I l0 000 zl.

W roku 2022 Miasto Bialystok prowadzilo dzialania skierowane do os6b w wieku

emerytalnym przy udziale podmiot6w uprawnionych i ponioslo z tego tytulu wydatki

w wysokoSci 115 000 zl.

A MTABTA

R Ru
D
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4. Decyzjg o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji oraz ich wysokoSci podejmuje Prezydent

Miasta Bialegostoku w formie zarz4dzenia.

5. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono

dotacji oraz wysokodi przyznanel dotacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacj i

Publicznei Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. na portalu miejskim www.bialvstok.pl.
na tablicy ogloszeir w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz na platfbrmie
witkac.pl.

6. Od decyzji Prezydenta Miasta Bialegostoku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacj i

oraz ich wysokoSci nie stosuje sig trybu odwolania.

( c,a/



Zal1cznik nr I do warunkriw konkursu

Bialystok. dnia ..............

(pieczqtka oferenta)

W zwipku z ubieganiem sig o finansowanie z budZetu Miasta Bialegostoku realizacji

zadania publicznego pn. ..........

niZej podpisane osoby, posiadajqce prawo do skiadania o5wiadczeri woli w imieniu oferenta,

oSwiadczaj4, i2 oferent zapewni w trakcie realizacji zadania publicznego dostgpnoS6 osobom

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

dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., po2.2240):

W obszarze dostgpnosci architektonicznej
w kt6rym realizowane bgdzie zadanie publiczne:

dotyczy budynkuflokalu, tak nre
nie

doty-
czx

I
otoczenie budynku/lokalu bez utrudnierl kornunikacyjnych, odpowiednio
oznakowane tablic4 informacyjn4 znaidui4c4 si9 w pobliZu wej(cia

'l

wejScie do budynku/lokalu latwo dostEpne oraz odpowiednio widoczne
i oSwietlone, przy wej5ciu do budynku/lokalu tablica informacyjna/opis
tekstowy lub piktogramy zapewniaj4ce infomacje na temat rozkladu
budynku/lokalu iznajduj4cych sig w nim pomieszczef

J

pracownicy zaangazowani w realizacjg zadania przeszkoleni w zakresie
obslugi os6b ze szczegolnymi potrzebami oraz przygotowani do udzielania
informacji na temat rozkladu budynku/lokalu i znajdujqcych sig w nim
pomieszczei
kazda kondygnacja budynku/lokalu oznaczora numerem umieszczonvm
w widocznym mieiscu

5

drzwi w budynkuy'lokalu latwo dostgpne, wyposazone w klarnki,
odpowiednio widoczne (odpowiednia kolorystyka i kontrast) oraz oznaczone
wyraznym numerem oraz tabliczk4 infbrrnacyjn4 i/lub piktogramern

6
przestrzenie kornunikacyjne budynku/lokalu wolne od barier poziomych
i pionowych

7 antypoSlizgowa posadzka

8

w przypadku budynk6w wielokondygnacyjnych: regulame schody wraz
z porgczami, oznaczone na pierwszym i ostatnim stopniu kazdego ciqgu
kontrastem, w pobliZu schod6w umieszczona informacja o numerze
poszczeg6lnych piEter, schody zabezpieczone przed wejSciem pod nie od
drugiei strony
pomieszczenia urz4dzone w sposdb przewidyrvalny/uporz4dkowany,
w kaZdym pomieszczeniu w budynku/lokalu zapewniona przestrzei
manewrowa oraz odpowiednia Iiczba miejsc dla os6b korzystaj{:ych

r0.
pomieszczenia pozrvalaj4ce na regulorvanie natgzenia irvialla u zaleznoSci

od potrzeb (zacienienie. doSwietlenie)

lazienki oraz toalety urz4dzone w przewidywalny spos6b, zapewniajqce
przesraveh manewrow4, z zamontowanymi uchwytarni ulatw iajqcyrn i
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rzesiadanie si na muszl klozetorv

t2 ewakuac IICCZN S

nie
dot-v-
czy

dzajq

cychoferent6w J4posiadaclow bszarze dotyczydostqpnoS cyfrowej
chediarofileinternetowe pstrou (w tymb nytworzydplanuj4cych

s ronelementamchI Z2utrmobilnea cyrzqplikac
h bIuch osclamedmlah iowyc )te rnln spoleczn(profietowyc

lem ZA tenliOZ wlaiskurodow mus pewnch cy4mza eszczonhmo vbilnyc
treScioscrd

strona internetowa wykorzystywana do realizacj lub promocji zadania
jej funkcjonalnoSci,ent enlZCZfro ona zapewdos oprpcyt9p

n COS ofazb nok

nte
nle

dotytakW obszarze dostgpnosci informacyjno-komunikacyjnei :

moZliwodi kontaktu ze Zleceniobiorc4 za pomocq r62nYch form

komunikowania si telefon sms, e-mail

kwestionariusz osoby korzystajqcej ze

zadania publicznego zamieszczane w m

na stronie internetowej iw medi

wsparcia oraz informacje na temal

iejscu realizacji zadania publicznego,

ach spoleczno(ciowych realizalora

sporzqdzone zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (prosty j9zyk,

wiedni kontrast tla,od du2a czcionka, it

na wniosek osoby ze szczeg6lnymi potrzebarn i - zapewnienie komunikacji
bamirZEZ OSO ZC SZCZCreferow mlInws os6b

l

w przypadku :Z?fr:nac71enia odpowiedzi "nie" w kt6rymkotwiek z wietszy, rtale,y pod,ac

informacjg na temat barier w poszczeg6lnych obszarach dostgpnoSci i przeszk6d w ich

usunigciu oraz szczegorowo okrcSlid SciezkE postgpowanta

altematywnego :

przypadku dostgpu

piecz4tka i podPis
(ew. czytelny podpis i funkcja)

pieczEtka ipodpis
(ew. cz),telny podpis i funkcja)
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zrozumialoSci

2.

Osobv skladaiace oSwiadczenie:



Zalqcznik nr 2 do warunk6w konkursu

Bialystok, dnia

(piecz4tka of'erenta)

OSrviadczenie

W zwiqzku z ubieganiem sig o finansowanie z budZetu Miasta Bialegostoku realizacji

zadania publicznego pn. ..........

",rOr"Orrr""""r"Or,O"r,.OnU".Or.*"'0"'O'".-t""t*'t.t'".t""*'ttt"*"*"'t"'
oSwiadczaj4, iz oferent nie ubiegal sig i nie ubiega sig, poza ww konkursem' o wsparcie

realizaili przedmiotowego zad?Iltia ze Srodk6w Miasta Bialegostoku'

pieczqtka ipodPis
(ew. czytelny podpis i funkcja)

pieczqtka i PodPis
(ew. cz)'telnY PodPis i funkcja)

INTA MrAgfA

I Rudn

l5

Osoby skladajqce oSwiadczenie :

C/*


