
zARZADZENTn, Nn Jl3...lz:
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia ....49.. marca 2023 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych
w dziedzinie turystvki i krajoznawstw'a, pn. Prowadzenie sezonowego punktu Informacji
Turysty'cznej w MieScie Biatystok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. IJ . z 2022 r. poz. 1327 po2t. zm.t), zarz4dzam co
nastqpuj e:

sl
1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq zadair publicznych w dziedzinie turystyki

i kajoznawstwa, pn. Prowadzenie sezonowego punktu Informacji Turystycznej
w MieScie Bialystok.

2. TreSi ogloszenia otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa w ust.1, stanowi zalqcznik
do niniej szego zarzqdzeria.

s2
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

PR]]'A'DEi

dr heb szTlusko!uql r

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U 22022t. poz 1265 i 1812.



Zalqcznik do Zarzqdzenia N r l?.\ . ..tZt
Prezydenta Miasta Bialegostoku

z dnia .llQ..hzozl ro*u

WARUNKI KONKURSU OFERT
ogloszonego przez Prezydenta Miasta Bialegostoku

na realizacjg zadari publicznych
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa

dla podmiotriw wymienionych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2003 roku
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 p6Ln. zm.) w formie powierzenia zada'nia.

$l
Rodzaj zadania

l. Nazwa zadania: Prowadzenie sezonowego punktu Informacji Turystycznej w Mieicie
Bialystok majqcego na celu podnoszenie jakoSci obslugi ruchu turystycznego w Mie6cie
Bialystok oraz promocjq atrakcj i turystycznych Miasta.

2. Celem prawidlowej realizacjt zadania Miasto Bialystok przeka2e wylonionemu
podmiotowi w u2yczenie lokal przy ul. Kiliriskiego I (wie2a bramna Palacu Branickich i
dwie baszty boczne). Pomieszczenie wyposa'2one jest w sprzqt i meble niezbEdne do
realizacji zadania. Wykaz przekazyl,vanego wyposa2enia bez sprzqtu komputerowego
stanowii bqdzie zai4cznik do umowy u2yczenia.

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

bramnej Palacu Branickich (pomieszczenie od strony ul. Legionowej) w terminie
od 29 kwietnia 2023 r. do I pazdziemika 2023 r., od poniedziatku do czwartku, od
godz. 9:00-17:00, zaS w pi4tki, soboty, niedzielq i w Swiqta (3 maja - Swiqto
Narodowe Trzeciego Maja; 3 czerwca - dzien Bo2ego Ciala; 15 sierpnia -
Wniebowziqcie NajSwiqtszej Maryi Panny) od 09:00-19:00.

2) Oprowadzanie po Multimedialnym Centrum lnformacji Turystycznej,
zlokalizowanym przy u[. Kiliriskiego 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
zablkowego zegara w bramie palacowej w ramach zwiedzania z przewodnikiem w
soboty i niedziele w godz. od l0:00-17:30.

3) Swiadczenie na rzecz mieszkaric6w i turyst6w rzetelnej i wszechstronnej informacji
o ofercie turystycznej Miasta Bialystok. Obsfuga ruchu turystycznego w zakresie
udzielania informacji o Bialymstoku. Kompleksowa, sprawna, uprzejma obsfuga
klient6w przybywaj4cych do punktu IT, dzwoni4cych czy przesylaj4cych mailowe
pro6by i zapylafia, prowadzenie korespondencji mailowej z turystami i klientami
punktu IT, w tym obstuga skrzynki mailowej odkryi bialystok@prnail.com.

4) Zapewnienie obslugi ruchu turystycznego poprzez zatntdnienie licencjonowanych
przewodnik6w po wojew6dztwie podlaskim lub pilot6w wycieczek posiadaj4cych
bieglq znajomoS(. jgzyka angielskiego i rosyjskiego oraz wiedzq o historii, przyrodzie
i geografii Biaiegostoku. Dodatkowa znajomoSi jqzyka niemieckiego przez kadrq

Warunki konkursu opracowano na podstawie art. 13 ustawy z dria 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnoSci po2ltku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 poLn. zm.)
zwanej dalej ustaw4.



oraz ukoflczone 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, wypo2yczalni sprzqtu dzialajqcych
na terenie miasta. Promocj a wydarzeh i imprez organizowanych w mieScie.

Udzielanie informacji na temat mo2liwo6ci komunikacyjnych oraz polqczei
lokalnych, regionalnych, krajowych oraz innych, wynikaj4cych z potrzeb turyst6w
oraz w zakesie: miejsc parkingowych, miejsc i uslug przyjaznym osobom
niepelnosprawnym i rodzinom z dzietmi oraz partner6w Bialostockiej Karty Duzej
Rodziny i Karty Aktywnego Seniora.

6) Gromadzenie, aktualizowanie oraz udzielanie wszechstronnej informacj i

turystycznej, w tym m.in. o bazie noclegowej, gastronomicznej, biurach podr62y,
wypo|yczalniach sprzqru, imprezach kulturalnych i sportowych, szlakach
turystycznych i atrakcjach turystycznych Bialegostoku. Obowi4zek informowania o

ww. obiektach odbywai siq ma bez preferencyjnego traktowania kt6regokolwiek z
nich. Wykonawca jest zobowi4zany do przekazylvania turystom danych
kontaktowych do wszystkich obiekt6w posiadajqcych wpis na skonie
www.bip.bialystok.pl Spos6b informowania o przedsiqbiorcach z bran?y
turystycznej bqdzie na bie24co kontrolowany i sprawdzany przez pracownik6w
Referatu Promocji i Turystyki UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku. W przlpadku
zaistnienia uchybieri w obsludze ruchu turystycznego ze strony Wykonawcy, Miasto
Bialystok ma prawo przeprowadzi6 dodatkowe kontrole formalne, kt6rych skutkiem
mo2e by[, rozwiqzanie umowy w trybie natychmiastowym.

7) Prowadzenie statystyk dotyczqcych liczby turyst6w odwiedzaj4cych punkt IT wg
wzoru zaproponowanego przez Oferenta.

8) 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 kaju. Stosowanie bie2qcych zalecen Polskiej
Organizacji Turystycznej w zwiqzku z sytuacj4 epidemiologicznq w kraj u.

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

I 0) Dystrybuowanie material6w promocyjno-informacyjnych i pamiqtek.
ll) Przygotowanie informacji i material6w turystycznych o charakterze prasowym na

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

4. Oferta musi zawierai wszystkie zadania ujqte w ust 4. pkt l) - ll). W przypadku nie
uwzglqdnienia wszystkich zadai lub zmniejszenia ich zakresu wysokoSi przyznanie
dotacji mo2e byi ti2sza ni2 wnioskowana w ofercie.

5. Informacje dodatkowe:
I ) Podmiot wyloniony w konkursie zobowi4zany bqdzie do podpisania umowy uZyczenia

na warunkach zaproponowanych przez Miasto Bialystok.
2) Zainteresowani oferenci mogq dokona6 bezpoSredniej wizji pomieszczeri lokalu po

wcze6niejszym ustaleniu terminu z Zanqdem Mienia Komunalnego w Bialymstoku
(ul. Gen. J. Bema 89/1,15-370 Bialystok), pod numerem telefonu 85 74 79 431
(e-mail : zmk@zmk.bialystok.pl),

3) Informacje na temat koszt6w eksploatacyjnych obiektu uzyskad mo2na w Zarzqdzie
Mienia Komunalnego w Bialymstoku (ul. Gen. J. Bema 89/1, l5-370 Bialystok), pod
numerem telefonu 85 74 79 43 1 (e-mail: zmk@nrk.bialystok.pl),

!



4) Miasto Bialystok zaopatrzy wyloniony podmiot w materialy turystyczne: przewodniki,
foldery, mapki, plany dotyczqce Miasta Bialegostoku, do nieodplatnej dystrybucji na
rzecz adresat6w zadania, w ilo3ciach mo2liwych do przekazania, zgodnie z
posiadanymi zasobami (odbi6r material6w le2y w gestii Oferenta, w miejscu i terminie
uzgodnionym z Referatem Promocji i Turystyki).

Na realizacjq zadai publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku
okre6lonych w $ I ust. l, Prezydent Miasta Bialegostoku przeznaczyl w bud2etu Miasta
Srodki w wysokoSci 100 000 zlotych. Kwota ta mo2e ulec zmianie, gdy nast4pi zmiana
bud2etu Miasta, w czqSci przeznaczonej na realizacjE zadan z wa2nych przyczq
niemo2liwych do przewidzenia w dniu oglaszania konkursu lub w przypadku stwierdzenia, 2e
zadanie mo2na zrealizowac mniejszym kosztem lub zlo2one oferty nie uzyskaj4 akceptacji
komisji.

s3
Zasady przy znawan ia dotacj i

l. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania nastqpuje z odpowiednim zastosowaniem
przepis6w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), z uwzglqdnieniem art.
221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1634 z poLi.zm.) oraz innych wla6ciwych przepis6w.

2. O pnyznanie dotacji na realizacjgzadania mog4 ubiegai siq:
l) organizacje pozarz4dowe w rozumieniu ustawy;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie przepis6w

o stosunku Paristwa do Ko6ciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Paristwa do innych ko6ciol6w i mviqzk6w wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolnoSci sumienia i wyznania, je2eli ich cele statutowe obejmuj4
prowadzenie dzialalnoSci po2ytku publicznego w przedmiotowyrn zakresie;

3 ) stowarzyszenia jednostek samorz4du terltorialnego;
4) sp6ldzielniesocjalne;
5) sp6tki akcyjne i sp6lki z ograniczonq odpowiedzialno6ciq kt6re nie dzialaj4 w celu

osi4gniEcia zysku oraz przeznaczajq calo6i dochodu na realizacjE cel6w statutowych
oraz rie przeznaczajqzyskt do podziafu miqdzy swoich udzialowc6w, akcjonariuszy i
pracownik6w.

3. Dwa lub wiqcej podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 2, mogq zlo2y( ofertq wsp6ln4.
Oferta wsp6lna wskazuj e:

l) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bqd4 wykonylvai
poszczegolne podmioty;

2) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicmej.
4. O dotacje na realizacjq zadania mog4 siq ubiegai oferenci, o kt6rych mowa w ust. 2,

z zastrze2eriem, 2e prowadzq dzialalnoSi statutowe w dziedzinie turystyki i

krajoznawstwa.
5. Oferent powinien posiadai zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub

dostEp do takiej bazy oraz zasoby osobowe, zapewniajqce wykonanie oferowanego
zadania.

$2
Wysoko6d Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadari w dziedzinie

turystyki i krajoznawstwa bud2etu Miasta w roku 2023 w przedmiotowym konkursie



6. Oferent w ramach rcalizacji zadania publicznego zobowi4zany jest do spetnienia
minimalnych wyrnagari slu24cych zapewnieniu dostqpnoSci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami, o kt6rych mowa w ustawie o zapewnianiu dostqpnoSci osobom ze
szczeg6lnymi potrzebami z dnia 19 tipca 20 l9 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).

7. Kosztami kwalifikowan),rni w ramach realizacji zadania publicznego s4 koszty niezbqdne
do przeprowadzetia zadania, zwiqzane z realizowanymi celami i wylEcznie na potrzeby
os6b, do kt6rych jest ono adresowane, w tym:

1) wynagrodzenia, honoraria wyplacane na podstawie um6w o dzielo i umowy zlecenia;
2) koszty rzeczowe zwiqzane bezpo6rednio z przygotowaniern i realizacjq zadania (np.

zakup stojak6w, ekspozytor6w, telefonu, sprzQtu komputerowego i inne),
3) koszty zakupu ushrg (Intemet, usfugi telekomunikacljne, koszty ubezpieczenia

realizator6w zadania, koszty poligrafrczne, graftczne. opracowanie i druk
material6w, inne wynikaj 4ce ze specyfiki zadania),

4) koszty obsfugi zadania, w tym koszty administracyjne (w tyrn: pokrycie koszt6w
zwiqzanych z utrzymaniem udostqpnionego przez Miasto Bialystok obiektu
niezbqdnego do przeprowadzenia zadania, w szczeg6lnoSci koszt6w ogrzewania,
energii, wody, odprowadzania Sciek6w i innych koszt6w stalych; koszty obsfugi
ksiqgowej, materialy biurowe, zakup Srodk6w czystoSci, Srodk6w dezynfekuj4cych i
ochrony osobistej np.: maseczki, przyibice; inne wynikaj4ce ze specyfiki dzialania),

5) inne koszty niezbEdne do realizacji zadania, w tym koszty zakupu i uzupelnienie
drobnego sprzqtu wyposa2enia do pomieszczeri.

8. Dotacje na realizacjq zadaii publicznych w dziedzinie turystyki i kajoznawstwa nie
mog4 byi wykorzystane na:

1) koszty stale podmiot6w, w tym: wl,nagrodzenia 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 ustawe

z dnia 1l marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz.U. 2022 poz.93l ze zm.);
4) zobowi4zania powstale przed datq zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
5) oplaty leasingowe oraz zobowiqzania z tlulu otrzl,rnanych kredy6w;
6) nabycie lub dzier2awq grunt6w;
7) prace budowlane, zadania inwestycyjne i remontowe;
8) dzialalno6i gospodarcz4 i polityczn4;
9) wydatki nie zwi4zane bezpo6rednio z realizaclqzadania.

9. Wysoko66 przyznanej dotacji mo2e by( ni2sza, ni2 wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent mo2e:

1) negocjowad zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania,
2) zrezygnowac z dotacji, o5wiadczajqc o t5,rn pisemnie w ci4gu 14 dni od dnia

powiadomienia o wysoko6ci ptzyznanej dotacji. W szczeg6lnie uzasadnionych
przypadkach oSwiadczenie to mo2na zlo2yt po terminie wymienionym wyzej.
O6wiadczenie powinno byi skierowane do Departamentu Kultury, Promocji
i Sportu Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku, zawierai nazwq zadania, pieczE(,
oferenta oraz podpisy os6b uprawnionych do skladania oSwiadczenia woli
w imieniu oferenta.

s4
Terminy i warunki realizacji zadanit

!,



l. Realizacja zadania powinna odbyd siq w terminie od 29 kwietnia 2023 r.
do 1 paidziernika 2023 r. zgodnie z warunkami ujqtymi w g1 ust.3 pkt 1.

2. Oferent zobowiqzanyjest do:
1) wyodrqbnienia w ewidencji ksiEgowej Srodk6w otrzyrnanych na realizacjq umowy

(utrzymy'wanie oddzielnego subkonta na rachunku bankow).tn orgatizacji bqd2
oddzielnego rachunku bankowego, na kt6re zostanie przekazana dotacja i na kt6ry..m
bEd4 znajdowaly siq wyt4cznie Srodki przekazane w ramach umowy);

2) umieszczenia: logo ,,Bialystok" i informacji o nastqtujqcej treici: ,.Zadanie
sfinansowane ze irodkdw z bud,etu Miasta Bialegostoktr". na wszystkich
materialach, w szczeg6lnoSci promocyjnych, informacyjnych, dotyczqcych
realizowanego zadtia, w spos6b zapewniajqcyjego dobr4 widocznoSi.

3) dostarczenia na wezwanie Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzqdu
Miejskiego w Bialymstoku oryginal6w dokument6w (faktur, rachunk6w), celem
kontroli prawidlowoSci wydatkowania dohnansowania oraz kontroli prowadzenia
wla5ciwej dokumentacji z dq zwiqzanej. Kontrola, o kt6rej mowa wy2ej, nie
ogranicza prawa do kontroli calo6ci realizowanego zadania pod wzglqdem
finansowym i merytorycznym.

4) sporz4dzania i skladania sprawozdari z wykonania zadania publicznego
w terminie okreSlonym w umowie wg wzoru okeSlonego w rozporz4dzeniu
Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw Po2lku Publicznego z dnia 21 pa2dziemika
2018 r. w sprawie wzordw ofert i ramowych wzordw um6w dotyczqcych reali:acji
zadait publicznych oraz wzorbw sprawozdari z wykonania ry^ch zadafi, za
poSrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej.

5) sporzqdzenia i zloienia wraz ze sprawozdaniem wykazu dokument6w ksiqgowych
zawieraj4cego: numer dok-umentu ksiqgowego, numer porz4dkowy z zestawienia
koszt6w realizacji zadania, datq wystawienia dokumentu ksiEgowego, nazwq kosztu,
wartoSi wydatku poniesionego z dotacji.

6) prowadzenia ewidencji i gromadzenia dokumentacji potwierdzaj4cej realizacjE zadai
(wymagane jest prowadzenie ewidencji liczby os6b kt6rym udzielono informacji czy
doradztwa osobiScie, telefonicznie oraz drog4 mailow6 ewidencji liczby turyst6w
odwiedzaj4cych punkt IT, rejestr czasu pracownik6w, ankiety wypelnione przez
turyst6w).

3. Oferent jest zobowi4zany do opisu w ofercie zakladanych rezultat6w zadatia w III cz.
Oferty, pkt 5. W powyzszej czgi;ci naleLy wykaza| r6wnie2 zaplanowane produkty i
uslugi.

4. Oferent zobowi4zany jest do zlolenia dodatkowych informacji dotycz4cych
planowanych rezultat6w w III czqSci oferty pkt. 6.

5. Obligatoryjne jest zastosowanie nastqpujqcych wska2nik6w rezultat6w i poziom6w
ich osiqgniqcia:

l) liczba prowadzonych sezonowych punkt6w informacji turystycznej - minimum 1

2) promowanie turystycznego wizerunku Miasta Bialystok za pomoc4 r62norodnych
narzqdzi promocyjno-marketingowych - wykazanie minimum 2 ta zalo2onym przez
Oferenta poziomie osi4gniqcia wska2nika,

3) inne zaproponowane pzez Oferenta.
6. W trakcie realizacji zadania mog4 by6 dokonane zmiany w zakresie przyjqtych

rezultat6w zadania publicznego. Zmiany wartoSci poszczeg6lnych zalo2onych
rezultat6w wymagaj4 zgody Zleceniodawcy oraz aneksu do umowy.

7. Informacj a o dopuszczalnych przesuniqciach w zakresie ponoszonych wydatk6w.
le2eli faktycznie poniesiony wydatek wskazany w sprawozdaniu z reallzacji zadania
publicznego nie jest r6wny odpowiedniemu kosztowi okreSlonemu w kosztorysie do



umowy, to uznaje siQ go za zgodtTy z umowq wtedy, gdy nie nast4pilo zwiqkszenie
tego wydatku o wiqcej ni2 20oh wartoi;ci wyjSciowej kosztu.
Zadanie powinno byi zrealizowane z najwyLszq staranno6ciq zgodnie ze ztoionq
ofertq i zawartA umow4 oraz obowi4zuj4cymi przepisami prawa.
W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umow4 Srodki finansowe podlegajq
niezwlocznemu zwrotowi do budZetu Miasta Bialegostoku.

ss
Skladanie ofert

l. Oferte naleiy zloLy(, za po6rednictwem platform y Witkac.pl wraz z doslarczonym do
Prezydenta Miasta Bialegostoku potwierdzeniem zlo2enia oferty w wersii papierowei
wydrukowanEn z systemu Witkac.pl podpisanun przez osoby uprawnione do
reprezentacji. z iednakowa sum4 kontrolna najpoLriej w terminie do dnia
5 kwietnia 2023 r. do godz. 15.30, w zamkniqtej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs
ofert w dziedzinie turystyki", za poSrednictwem:

I ) Kancelarii Og6lnej Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej I ,

15-950 Bialystok;
2) operatora pocztowego, na adres: Urzqd Miejski w Biatymstoku,

ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok.
Za ofertq prawidlowo zlo2onquwa2a siq ofertq zlo2onqna druku zgodnym ze wzorem
okre6lonym w aktualn),rn rozporzqdzeniu Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw
Po2y.tku Publicznego w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotycz4cych realizacli zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdai z wykonania tych
zadzfi.
Jeden oferent moie zlo2 iwko m nielo
Wszystkie pola oferty muszq zosta6 czytelnie wypelnione. W pola, kt6re nie odnosz4
siq do oferenta, nale2y wpisai ,,nie dotyczl'. W formularzu oferty nie wolno
dokonyrvai Ladnych skre6leti i poprawek, poza wyra2 e wskazan),rni rubrykami.

5. Oferenci obowiazani sa obligatoryinie do zloLenia
1) w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze S4dowy,rn-

kopiq potwierdzonq za zgodno6i z oryginalem, aktualnego wyci4gu z innego rejestru
lub ewidencji, ewentualny inny dokument potwierdzaj4cy status prawny oferenta.
Odpis musi byi zgodny ze stanem faktyczny.rn i prawnyrn, niezale2nie od tego kiedy
zostal wydany;

2) w przlpadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferent6w sktadajqcych ofertq ni2
wynikaj4cy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wlaSciwego rejestru *
dokument potwierdzajqcy upowa2nienie od dzialania w imieniu oferenta;

3) kopiq, potwierdzonq za zgodnoii, z oryginalem, umowy lub statutu sp6tki- w
przypadku gdy oferent jest sp6lk4 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 2022 r. poz. 1327 p62n. zm.);

4) kopiq, potwierdzon4 za zgodnoSi z oryginalem, statutu oferenta;
6. Zalaczniki na7elv zlo2yi w wersii oaoierowei. skladaiac ie tazern z potwierdzeniem

2
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zlo2enia ofertv
Oferent zobowi4zany jest w terminie 14 dni od daty ogloszenia wynik6w konkursu,
przeslai dokumenty niezbqdne do przygotowania projektu umowy o zlecenie realizacji
zadania publicznego, w tym:

1) zaktualizowanq ofertQ i/lub plan i harmonogram i/lub kalkulacjq przewidywanych
koszt6w, aktualizacjq rezultat6w, stanowi4cych zalqczniki do umowy- w przypadku

8.

9.

t



2)
i)

przyznania mniejszej kwoty ni2 wnioskowana lub w przypadku rekomendacji komisji
do wprowadzeni a zmian;
oSwiadczenie Zleceniobiorcy dotycz4ce podatku VAT;
o6wiadczenie Zleceniobiorcy o wyodrqbnionym rachunku bankowym dla Srodk6w
przewidzianych na realizacjq umowy.
Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wii podmiotowi wylonionemu
w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
okaze siq, i2 rzeczywisty zakres realizowanego zadania znaczqco odbiega od
opisanego w oferciel
zostanq ujawnione nieznane wcze6niej okoliczno6ci, podwazaj4ce wiarygodno5i
merytorycznq lub fi nansow4 oferenta.

8
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r)

2)

$6
Termin, kryteria i tryb dokonyrvania wyboru ofert

Planowane ostat eczne rozstrzygniEcie konkursu nast4pi nie p62niej, ni2 w ciqgu 2l dni
od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
Odrzuceniu podlegaj4 oferty:

I ) zlo2one na drukach innych ni2 okeSlone w g 5 ust. 2;
2) nie zloaor,e w systemie Witkac.pl;
3) niepodpisane przez osoby uprawnionei
4) niekompletne;
5) zlo2one po terminie;
6) zlozone przez podmiot, kt6ry w celach statutowych nie ma zapisanej dziaialnoSci z

zakesu turystyki i kulturoznawstwa;
7) bez wypelnienia kt6regokolwiek z o6wiadczeri znajdujqcych siq na koricu oferty;
8) druga i kolejne oferty zl o2one przez tego samego wnioskodawcq.

Kryteria, ktr6re bgdq brane pod uwagg przy wyborze ofert oraz okreSleniu kwoty
dofinansowania, rr edlug rr'a2no(ci:

J

Lp. Kn'terium ocenv ofert: Liczba punktriw:
I Mo2liwoSi reali zacji zadania publicznego, w tym:

- ocena dotychczasowych projekt6w./edycj i/ w zakresie turystyki,
- ocena sposobtt realizacii zadania,

0- l5

2 Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania, w tym w
odniesieniu do zakesu rzeczowego zadania:
- rze te lnoi t prze dlo 2o ne go p lanu rze czow o-fi nans ow e go,
- zasadnoit wydatkowania irodkdw/analiza koszt6w,
- spdinoit kalkulacii kosztdw z opisem rzeczowym/merytorycznym.

3 Proponowana jakoSi wykonania zadania, w tym:
- propozycje dotyczqce sposobu funkcjonowania punktu informacj i
turys4./cznej,
- wplyw na poprawg jakoici obslugi trrystycznej u) Bialymstoku ,

- wplyw na promocjg atrakcji turystycznych Miasta,
- jakoit i iloit zaproponowanych dzialari majqcych na celu
budowanie turystycznego wizerunku B iale gostoku (wydawnictwa,

/ilmy promocyine i inne)

0-20

4 Kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych realizowane bqdzie
zadanie:
- doiwiadczenie i kompetencje kadry.

0- 30

0-5



- znajomoit jgzykdw obcych,
- ukoriczone kursy, szkolenia

f, Ocena realizacji zadari zleconych w latach poprzednich, w tym:
- dotychczasowa wspdlproca podmiotu z lvliastem oraz innymi
instytucjami i przedstov,icielami branly turystycznej (rzeteLnolt,
znajomoit branT turysD)cznej. terminowoit tvykonuniu i
roz I ic zania dotyc hczasowyc h zadai)

0-30

4
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Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie oferty, kt6ra uzyska najwiqksz4
liczbq punkt6w.
Po zapoznaniu siq z opini4 Komisji konkursowej, decyzjq o przyznaniu dotacji i jej
wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta w formie zarzqdzenia.
Decyzja o rozstrzygniEciu konkursu nie jest decyzj4 administracyjn4 w rozumieniu
przepis6w Kodeksu postqpowania administracyj nego. Od decyzji Prezydenta Miasta,
w sprawie udzielenia dotacji i jej wysokoSci nie przysluguje odwolanie.
Wykaz organizacii, kt6rym orz\znano dotacie oraz ich wysoko56 wraz ft grz''rznana

liczba punkt6w, zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacii Publicznei Urzedu, na
stronie intemetowei Miasta, w systemie witkac.pl oraz na tablicy oeloszei Urzedu.
Szczeg6lowe informacje mo2na uzyska6 w Referacie Promocji i Turystyki UrzQdu
Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska, tel. 85 879 7168 lub 85 869 6643.

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

poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju

Podaje siq do wiadomoSci, 2e w bud2ecie Miasta Bialegostoku suma Srodk6w przeznaczonych na

realizacjgzadah z &ie&iny turystyki i krajoznawstwa wyniosla w roku 2022 - 269 000,00 zl brutto,

s8
Klauzula informacyjna

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

w Biallmstoku, u[. Slonimska I, l5-950 Bialystok.
2. W sprawach ochrony danych osobowych mo2na kontaktowai siq z Inspektorem

Ochrony Danych: Urz4d Miejski w Bial),rnstoku, ul. Slonimska I, l5-950 Bialystok,
tel. (85) 879 79 79, e-mai[: bbi(Oum.bialvstok.pl
Dane osobowe bqdq 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 ustaw4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gninnym
(Dz. U. z 2023 r. poz.40), ustaw4 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.\.
Dane osobowe zostanA udostQpnione czlonkom Komisji konkursowej, innym
uczestnikom konkursu oraz podmiotom, kt6rym dane zostaly powierzone do
przetwaruania.
Pozyskane dane bqd4 przechowyrvane przez okres 5 lat, a w przlpadku danych
zawartych w umowach o udzielenie dotacji przez okres l0 lat.
Uczestnikom konkursu przysfuguje prawo do dostqpu oraz sprostowania danych
osobowych (skorzystanie z tego prawa nie mo2e skutkowai zmian4 wynik6w
konkursu oraz nie mo2e naruszad integralnoSci protokofu i jego zalqcznik6w),
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7

usuniQcia danych, ograni czerria przetwanania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
W zwiq.zku z przetwarzaniem danych osobowych przysfuguje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzqdu Ochrony Danych
Osobowych, gdy zajdzie podejrzenie, 2e przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Podanie danych wynika z przepis6w ustawy, a ich niepodanie skutkowa6 bqdzie
odrzuceniem oferty lub niepodpisaniem umowy.
Dane nie bqd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

PREZ\DDNT .TA
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