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zARZADZEN t e un .!1. L?.rzo
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z unia ..&E..fl[fi*....zozo r.
U

w

sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadaf publicznych
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej os6b niepelnosprawnych zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozazqdowym finansowanych ze Srodk6w Paistwowego
Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w 2020 r.
Na podstawie art.32 ust. I i art.92 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r'
o samorz4dzie powiatowym (Dz. tJ. z 2019 r. poz. 511t), art. 11 i 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZ1'tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22019 r.,
poz. 6882) orz na podstawie art. 36 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oruz zatrudnianiu os6b niepeinosprawnych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 4263), rozponqdzeniaMinistra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 7 lutego 2008
r. w sprawie rodzaj6w zadafi z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej os6b
niepelnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarzEdowym (Dz. U. 2016 r'
poz. 1945) oraz $ 3 tst.2 Zan4dzenia Nr 1065/16 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia
2l listopada 2016 r. w sprawie okre6lenia zasad i trybu postgpowania dotycz4cych zlecania
zadari publicznych organizacj o m pozarz4do*ym oraz innym podmiotom prowadz4cym
dzialalnoSd poZ1.tku publicznego, zarzEdzam co nastgpuj

e:

$1.
Oglaszan otwarty konkurs ofert na realizacjg zadah plbliczrrych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spolecznej os6b niepelnosprawnych zlecanych fundacjom otaz organizacjom
pozarz4dowym finansowanych ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych w okresie od dnia 15.07.2020 r. do dnia 10.12.2020 r.:

1)

2)
3)

4)

prowadzenie rehabilitacji os6b niepelnosprawnych w r62nych typach plac6wek;
prowadzenie szkoleri, kurs6w, warsztat6w, grup Srodowiskowego
organizowanie

i

wsparcia oraz zespol6w aktywnoSci spolecznej dla os6b niepelnosprawnych aktywizuj4cych zawodowo i spolecmie te osoby;
organizowanie i prowadzenie szkoleri, kurs6w i warsztat6w dla czlonk6w rodzin ostib
niepelnosprawnych, opiekun6w, kadry i wolontariuszy bezpo5rednio zaangazowanych
w proces rehabilitacji zawodowej lub spolecznej os6b niepelnosprawnych, ze
szczeg6lnym uwzglgdnieniem zagadniei dotycz4cych procesu integracji os6b
niepelnosprawnych w najblizszym srodowisku i spolecznosci lokalnej, zwigkszania ich
aktylr,r:roSci 2yciowej i zaradnoici osobistej oraz niezaleturcSci ekonomicznej, podnoszenia
umiejgtnoSci pracy z osobami niepelnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki
i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spoleczno-prawnego oraz udzielanie
informacii na temat przysluguj4cych uprawnierl, dostgpnych uslug, sprzgtu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla os6b niepelnosprawnych;

U. 22019 r. poz. l57l i 1815.
' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.
2 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570
22020 t. poz.284.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U.22020 r. po2.568.

i

2020,

5)

prowadzenie grupowych i indywidualnych zajg6, kt6re:
a) maj4 na celu nab)ryanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejgtnodci niezbgdnych do
samodzielnego funkcjonowania os6b niepelnosprawnych,
otoczeniem os6b
rozwijaj4 umiejgtno6ci sprawnego komunikowania sig
z uszkodzeniami sluchu, mowy, z autyzmem i z niepelnosprawnodci4 intelektualn4,
c) usprawniaj4 wspieraj4 funkcjonowanie os6b z autyzmem i z niepelnosprawno6ci4
intelektualn4 w r62nych rolach spolecznych i w r62nych Srodowiskach;
6) organizowanie i prowadzenie szkolef dla tlumaczy jgzyka migowego otaz tlumaczy
przewodnik6w;
7) organizowanie lokalnych, regionalnych og6lnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla os6b niepelnosprawnych wspieraj4cych ich
aktywno56 w tych dziedzinach;
r6znych dziedzinach Zycia
8) promowanie aktywno6ci os6b niepeinosprawnych
spolecznego i zawodowego;
9) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji os6b niepelnosprawnych
i przeciwdzlalaniu ich dyskryminacj i;
10) opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ci4glych oraz wydawnictw
zwartych, stanowi4cych zamknigt4 calod6, w tym na noSnikach elektromagnetycznych
i elektronicmych:
a) dotycz4cych problematyki zwiqzanej z niepelnosprawnoSci4,
tym publikowanych drukiem
b) kierowanych do os6b niepelnosprawnych
powigkszonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekScie latwym do cz1'tania;
ll)Swiadczenie uslug wspierajqcych, kt6re maj4 na celu umo2liwienie lub wspomaganie
niezalelnego 2ycia os6b niepelnosprawnych, w szczeg6lno6ci ustug asystencji osobistej.

z

b)

i

-

i

w

- w

s2.
TreSd ogloszenia zawieraj4cego warunki konkursu stanowi zalqcznik

do

niniejszego

zarz4dzenia.

s3.
Wykonanie zrz4dzeria powierzam ZastEpcy Prezydenta nadzoruj4cemu realizacjE zadah
w zakresie spraw spolecznych.

s4.
Zarz4dzefie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zal4cznik do Zarz4dzenia N, .h\.f.. no
Prezydenta Miasta Bialegostoku
, aniu ..1,t.frr.q.+. ..lzozo r.
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Prezydent Miasta Bialegostoku
11,12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2)'tku
publicmego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z po2n. zm.) onz rozporz1dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzaj6w zadah
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej os6b niepelnosprawnych zlecanych fundacjom
oruz organizaclom pozarz4dowym (Dz. U. 2016 r. poz. 1945), oglasza otwarty konkurs ofert
na realizacjE zadaf publicznych z zakresu dzialan na rzecz os6b z niepelnosprawnodciami.
na podstawie ari.

Celem otwartego konkursu ofert

jest

aktywizacja zawodowa

spoleczna os6b

z niepelnosprawnoSciami i ich otoczenia.

Zlecenie realizacji zadaf nastqpi w formie powierzenia.

I.

Rodzaje zadari i warunki realizacji.
WysokoS6
Srodk6w

Rodzaje zadai

l)
2)

prowadzenie rehabilitacji os6b niepelnosprawnych w r62nych
typach plac6wek;
organizowanie i prowadzenie szkolef, kurs6w, warsztat6w, grup
Srodowiskowego wsparcia oraz zespoi6w aktywnoSci spolecznej dla

os6b

3)

niepelnosprawnych

-

aktywizuj4cych

zawodowo

i spolecznie te osoby;
organizowanie i prowadzenie szkolen, kurs6w i warsztat6w dla
czlonk6w rodzin os6b niepelnosprawnych, opiekun6w, kadry
i wolontariuszy bezpoSrednio zaangaZowanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub spolecznej os6b niepelnosprawnych, ze
szczeg6lnym uwzglgdnieniem zagadniei dotyczqcych procesu
inte$acji os6b niepelnosprawnych w najbli2szyrn Srodowisku
i spolecznoSci lokalnej, zwigkszania ich aktywno(ci Zyciowej

i

zaradno6ci osobistej oraz niezaleznoici ekonomicznej,
podnoszenia umiejgtnoSci pracy z osobami niepelnosprawnymi.
w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy
w procesie ich rehabilitacj il

4)

5)

prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spoleczno-prawnego
oraz udzielanie informacji na temat przysluguj 4cych uprawnien,
dostgpnych uslug, sprzgtu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej
dla os6b niepelnosprawnych;
indyrvidualnych zajg't,, kt6re:
prowadzenie grupowych
a) maj4 na celu nabpvanie, rozwijanie podtrzymywanie
umiejEtnoSci niezbgdnych do samodzielnego funkcjonowania os6b
niepelnosprawnych,

i

b)

i

rozwijaj4 umiejgtno6ci sprawnego komunikowania sig
z otoczeniem os6b z uszkodzeniami sluchu, mowy, z autyzrnem

280 000,00 zl

6)

i z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4,
c) usprawniaj4 i wspieraj4 frrnkcjonowanie os6b z autyzmem
i z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 w r62nych rolach
spolecznych i w r62nych Srodowiskach;
oiganizowanie i prowadzenie szkolef dla tlumaczy jqzyka
mi gowe go or az tl:umaczy -przewodnik6w ;

organizowanie lokalnych, regionalnych i og6lnopolskich imprez
kuituralnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla os6b
niepelnosprawnych wspieraj4cych ich aktywno56 w tych
dziedzinach;
promowanie
aktywnodci os6b niepelnosprawnych w r62nych
8)
dziedzinach Zycia spolecznego i zawodowego;
kampanii informacyjnych na rzecz integracji os6b
prowadzenie
9)
niepelnosprawnych i przeciwdzialaniu ich dyskryminacji;
i 0) opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ci4glych
oraz wydawnictw zwartych, stanowi4cych zamknigt4 caloS6, w tym
na no5nikach elektromagnetycmych i elektronicznych:
a) dotycz4cych problematyki zwiqzanej z niepelnosprawnoSci4,
b) kierowanych do os6b niepelnosprawnych - w tym
publikowanych drukiem powigkszonym, pismem Braille'a lub
publikowanych w tekScie latwym do czytania;
1 1) Swiadczenie uslug wspieraj4cych, kt6re maj4 na celu umoZliwienie
lub wspomaganie niezaleLnego 2ycia os6b niepelnosprawnych,
'vt szcze lnoSci uslu
o so b S
Warunki realizacji:
1. Termin realiz acji zadaft'. od dnia 15.07.2020 r. do dnia 10.12.2020 r.
2. Wnioskowana kwota dotacii nie mo2e przekoczyd 25 000 zl na jedno zadxie.
3. Jeden oferent moze w konkursie z1o2y6 wylqcznie 1 ofertE. oferta mo2e obejmowai tylko
jedno zadanie.
4. Kwota przyznanej dotacji moze ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, 2e zadanie mozna
zr ealizow at mniej szym ko sztem.
5. Grup4 docelow4 s4 osoby z niepelnosprawno6ciami oraz czlonkowie rodzin os6b
z niepelnosprawnoSciami, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpoSrednio zaangt2owani
w proces rehabilitacji zawodowej lub spolecznej os6b z niepelnosprawnosciami mieszkaj4cy
na terenie Miasta Bialystok.
6. Zadania winny byd realizowane w lokalach bez barier architektonicznych, umo2liwiaj4cych
pelny dostgp osobom z niepelnosprawnoSciami, oferent zobowiqzany jest do wskazania

7)

dokladnego miejsca realizacj

i

zadania.

.

Zadania musz4 by6 realizowane na terenie Miasta Bialystok.
8. Oferent zobowigany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4 by6
mierzalne i realne do osi4gnigcia.
9. Koszty obslugi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mog4 ptzek'roczy(,
20% calkowitej wartoSci przyznutel kwoty dotacji.
7

10. Zadania winny byd realizowane z najwyhsz4 starannoSci4, zgodnie z zawart4 umow4 oraz
z obowi4zuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
1 1

. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budZetu Miasta Bialystok

sig na stronie intemetowej podmiotu, kt6remu przyznana zostanie dotacja.

winta znale26

II.

Warunki przyznawania dotacji.

1. Zlecenie zadan i ich finansowanie odbywa sig z odpowiednim zastosowaniem przepis6w
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci poZytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z poLn. zm.), z uwzglgdnieniem atl. 221
ust. 3 ustawy z dl;ria 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869
z p62n.m) oraz rozporz1dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 7 lutego
2008 r. w sprawie rodzaj6w zadah z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecmej os6b
niepelnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizaciom pozarzqdowym (Dz. II.
2016 r. poz. 1945).

2. WysokoS6 przyznwrej dotacji mo2e byt, ni2sza, niz wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent moze negocjowa6 zmniejszenie zakesu rzeczowego lub wycofad ofertg.
3. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zany jest do:
1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,

i

zaktualizowanego planu harmonogramu oraz ak1ntalizacji zakladanych rezultat6w
w przypadku przyznania dotacji w wysoko5ci mniejszej ni2 wnioskowana;
2) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjq umowy;
3) zloizenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za podrednictwem platformy
wersji papierowej do Departamentu Spraw Spolecznych
Witkac.pl oraz
jednakowq
sum4 kontroln4 w terminie okredlonym w umowie. Wz6r sprawozdania
z
zostal okreSlony w rozporz4dzeriu Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw Po2ytku
Publicznego z dnia 24 prhdziemika 20i8 r' w sprawie wzor6w ofert ramowych
wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadai pttblicznych oraz wzor6w sprawozdafi
z wykonania tych zadah (Dz. U . z 2018 r. poz. 2057);
4) wykazania osi4gnigtych rezultat6w, nieosi4gnigcie zakladanych rezultat6w moZe
skutkowad wyst4pieniem z 24dartiem zwrohr dotacji przez Zleceniodavtc7;
5) opisywania oryginal6w faktur, rachunk6w oraz innych dokument6w finansowTch
lub ksiggowych, potwierdzajqcych prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji
zgodnie z zal, Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 144119 Prerydenta Miasta Bialegostoku
z dnia 27 lutego 2019 r.

w

i

4. Prezydent Miasta Bialegostoku moze odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przyznania dolzcji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
l) okze sig, i2 zaktualizowany zakes realizowanego zadania ztacz4co odbiega od
opisanego w zlolonej pierwotnie ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niz wnioskowana nie
przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,
zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie
umo2liwiaj4cym przygotowanie i podpisanie umowy;
3) zostan4 ujawnione nieznane wczesniej okolicznoSci, podwazaj4ce wiarygodnoSi
merytoryczn4 lub finansow4 oferenta.
5. Dotacja na realizacjg zadania objgtego niniejszym ogloszeniem nie moze by6 wykorzystana
na:
1) przedsigwzigcia, kt6re s4 dofinansowl'wane z bud2etu miasta;
2) zobowiqzana powstale przed datq obowi4zywania umowy o udzielenie dotacji;

3)
4)
5)
6)
7)

oplaty leasingowe oraz zobowi4zartia z tytulu otrzymanych kredy6w;
nabycie lub dzierZawg grunt6w;
prace budowlane;
zadania inwestycyj ne;
dzialalnod6 gospodarcz4 i polityczn4;

8) kary i odsetki;
9; wynagrodzen ia oraz inne wydatki

'

na

pokrycie koszt6w utrzlmania biura organizacji
,*iaru"" z realizacj4 zadania wkazate w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakesu realizacj i zadania.

III.

Termin i warunki skladania ofert.

o dzialalnosci pozytku publicznego

i

i

3 ustawy
na
dzialalnoS6
prowadz4ce
statutow4
wolontariacie

1. W konkursie mog4 bra6 udzial podmioty wymienione w art. 3 ust. 2
rzecz osob z niepelnosprawnoSciami.

2. Dwa lub wigcej w/w podmiot6w mog4 zlo|ya ofertg wsp6lnq. oferta wsp6lna wskazuje:
1) iakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bgdq wykonywad poszczeg6lne

podmioty;
2) ipos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracj i publicznej'

3.

podmiotami, okeSlaj4cq zakres ich Swiadczen
skladaj4cych sig na realizacjg zadania publicznego, zal4cza sig do umowy o realizacjg

Umowg zawartq pomig dzy

wlw

zadania publicznego.

4. Podmioty skladaj4ce ofertE wsp6ln4 ponosz4 odpowiedzialnoS6 solidam4 za zobowi4zania,
art. 16 ust. 1 ustawy dzialalnoSci pozytku publicznego
kt6rych mowa

o

w

o

i wolontariacie.

5. Oferty dotyczqce realizacji zadania publicmego naleZy skladad zgodnie ze wzorem
okre6lonym w rozporz4dzeniu Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw Po2ytku
publicznego z dnia 24 pu2dziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w
um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania
tych zadari (Dz. tJ. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersji
elektronicznej za podrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Bema 60i1,
pok. nr 10.

6. Termin skladania ofert w wersji elektronicznei oraz w wersji papierowej uplywa
21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejskim
www.bialystok.pl, na tablicy ogloszef w siedzibie Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku oraz
na platformie Witkac.pl.
7

. Za ofertg zloinn4 uwtla sig ofertg zlo2on4 za podrednictwem platformy Witkac.pl oraz
dostarczon4 w wersji papierowej z jednakowq sum4 kontroln4.

8. Wymagana dokumentaeja:
1) prawidlowo wypelniony

formularz oferty podpisany przez osoby upowirZnione
do skladania odwiadczeri woli, zgodnie z wyci4giem z Klajowego Rejestru S4dowego
lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzaj4cym status prawny podmiotu

i umocowanie os6b go reprezentujqcych;
2) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzajqcy status prawny podmiotu
nle
dl
oferent6w kt6
i umocowanie os6b go reprezentuj4cych
w Kra o
estrze S
3) statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wsp6lnej statut ka:Zdej organizacji);
4) wypelniona ankieta stanowi4ca zalEcznik nr 1 do ogloszenia konkursowego dotyczEca
miejsca realizacj i zadania publicznego.

-

9. W przypadk:u zal4czntk6w skladanych w formie kserokopii kazda strona zal4cznika
powinna by6 potwierdzona za zgodnoSd z orygrnalem przez osoby do tego upowainione.
10.

Nie przewiduje sig mo2liwoSci uzupelnienia zlozonych ofert.

ll.

Zaduie realizowaae w formie powierzenia, nie przewiduje

sig wkladu wlasnego.

IV. Koszty, kt6re w szczeg6lno6ci mog4 by6 poniesione z dotacji.
1. Oferent jest zobowi4zany realizowat zadanie zgodnie z ptzygotowanym przez siebie
i zaakceptowanym przez Prezyderta Miasta Bialegostoku kosztorysem.
2. Kosay zostan4 uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

1)

s4 bezpoSrednio zwipane z realizowanym zadaniem, a tak2e s4 niezbgdne dla jego
reahzacji1'
s4 uwzglqdnione w kosztorysie, w pozycji w ramach kt6rej s4 rozliczane;
sq racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
odzwierciedlaj4 koszty rzeczywiste, a takze s4 skalkulowane proporcjonalnie dla
przedsigwzigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym moZe by6
jedynie czgSi wynagrodzenia ksiggowego, jeZeli wykonuje on w ramach godzin pracy
r6wniez inne zadania, nie zvi4zane z obslug4 projektu);
zostan4 poniesione w okesi e realizacjr zadaniai
6) sq poparte wlaSciwymi dowodami ksiggowymi oruz s4 prawidlowo opisane
i odzwierciedlone w ewidencji ksiEgowej (oferent jest zobowiqzany do prowadzenia
wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiEgowej Srodk6w finansowych
otrzymanych na realizacjg zadania zgodnie z ustawE o rachunkowoSci, w spos6b
umo2liwiajqcy identyfi kacjE poszczeg6lnych operacji ksiggowych).

2)
3)
4)
5)

3. Koszty osobowe i bezosobowe mog4

1)

byi

ponoszone w nastgpuj4cym zakresie:

wynagrodzenia za realizacjg zadah wtaz z przewidzianymi prawem narzutami
platne zgodne z cenami obowi4zuj4cymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty
naleZy w szczeg6lnoSci okreSlid stawkg wynagrodzenia oraz formg zatrudnienia
dla ka2dego stanowiska pracy;

2) koszty

-

wynagrodzenie os6b zaangu2owanych bezpo5rednio przy
bezosobowe
realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo.

V.

Dokonlrvanie przesunigd w zakresie ponoszonych wydatk6w w czasie realizacji
Projektu.

Jezeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadarlia
publicznego nie jest r6wny odpowiedniemu kosztowi okeSlonemu w umowie, to uznaje siE
go za zgodny z umow4 wtedy, gdy nie nastqpilo zwigkszenie tego wydatku o wigcej riz 15Yo.

VI. Termin, tryb i kryteria rvyboru ofert.

l.

Prezydent Miasta Biategostoku powoluje Komisjg Konkursowq
zloZonych ofert.

do

zaopiniowama

2. Sktad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okreSla ZNz4dzenie Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

dotacji

o
Po zapoznaniu siE z opini4 Komisji !:nkurs:y:j' decyzjq .przyznaniu
3.
".i.jej--wysokoscipodejmuje.t,.,ya"ntMiastaBialegostokuwlormie.zarz4dzenia.

* ' i'".-inl" ao : O anl oi duty koircowego terminu skladania ofert.

Przedmiotowe

Zaru4dzenie nie ma charakteru decyzji administracyjnej '

4.Kazdy,wterminie30dnioddniaogioszeniawynik6wkonkursu,mo2eZqda,Luzasadnienia
wyboru lub odrzucenia ofertY'
podlegaj4 oferty nie spelniaj4ce nastqpuj4cych kyteri6w formalnych:
5.
-' Odrzuceniu
* ior.i" nieodpowiada;qcej- wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz

1l iozo"i

2)
ij
4j

5)

Li
Zj
gj

nie zlolone poprzez platformq Witkac'pl;
zlolone Po terminie;
ioryuat" zadania,kt6re nie jest objqte celami statutowymi oferenta;
zlozone przez podmiot nieuprawniony;
podpisane przez osoby nieupowa2nione
ptry U.uf.r piecz4tki imiennej podpisane w spos6b nieczltelny;
dol4czono wymaganych zalqcznik6w;
ao itOr,y"tt
z oryginalem
"ie
zawieraj4ce dokumenty nieory[irruin", nie potwierdzone za zgodno(t(,
przez osoby do tego
.
- -1---'-:-.-^.
administracyjne
koszty
w
tym
publicznego,
zadania
oislugi
kosay

upowrZnione'

-

kt6ryci
9)
' ;przek'raczaj420%
calkowitej warto6ci projektu'
6.

Wyb6r ofert stanowi4cYch formg real izacli zadaria,

ewo
Lp

arclu o nas

lokalowym

dYsPonuje

zasobem

umozliwiaj4cYm

realizaclg

zadania?

Mo2liwo6i realizac.i i zadania

Czy opis planowanych dzialan gwarantuje

publicmego przez oferenta

w

rozdziale I

Skala
ocen

Punkty kontrolne ocenY

oferty

Czy podmiot
I

kt6r,ryn mowa

ena:

u

PrzyjEte kryteria ocenY

o

0-30 pkt

osiqgnigcie celu zadania?
ne z rezultatami?
Takladane cele s

Czy przedstawiona kalkulacja koszt6w jest
sp6jna z opisem dzialan?
2

3

Zadeklarowana przez Podmiot
jakoSi wykonania zadania
i kwalifikacje os6b, Pr4 trdziale

kt6rych podmiot ma realizowad

zzdatie
4

Czy wysoko6i wnioskowanej dotacji jest

Kalkulacja kosZ6w realizacji
zadania, w tym w odniesieniu do
zakesu rzeczowego zadania

Zasigg pomocy oferowanej Przez

adekwatna do planowanych dzialali?

o
o
o

zadatia?

Czy

doswiadczenie oferenta gwarantuje

wla6ciwq realizacj g zadania?
WiarygodnoSC i rzetelnosd podmiotu?

Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy
realizacji zadania s4 *ystarczajqce do
Ocena skali realizowanego projektu tj
el1em.

liczba os6b ob

Czy poszczngblne czg6ci oferty sq ze
5

Starannosd w przygotowaniu

oferty

0-30 pkt

Czy planowane wydatki sq zasadne
w odniesieniu do zakresu rzeczowego

sp6jne?

Czy oferta

sporzqdzona

jest

0-30 pkt

0-5 pkt

sob4

jasno

0-5 pkt

ie?

Razem

max.
100

Liczba
przyznanych

7. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskaj4 co najmniej
70 punkt6w.

8. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w, wysoko6d przyznanej
dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
intemetowej Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzgdu
Miejskiego, w miejscu przeznaczonp na zamieszczanie ogloszen, a takze na platformie
Witkac.pl.

VII. Informacja

o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez

organ administracji publicznej w dw6ch ostatnich latach oraz zwi4zanymi z nimi
kosztami.

- w budzecie Miasta Bialegostoku na 2018
powy2szych zadari wyniosla 350 000,00 21.
- w bud2ecie Miasta Bialegostoku na 2019
powyzszych zadari wyniosla 350 000,00 21.

r. suma Srodk6w przeznaczonych na realizacjg
r. suma Srodk6w przeznaczonych na realizacjg

VIII.

Ogloszenie konkursowe zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl' w siedzibie
Urzgdu Miejskiego, w miejscu przezn czolnym do zamieszczania ogloszefi, a ttkLe na
platformie Witkac.pl.
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Zal4cznik nr 1 do ogloszenia
1

. Nazwa organizacj

i:

2. Adres siedziby organizacii

3. Adres miejsca realizacii zadania:

4. Nazwa zadania'.

5. Czy lokal w kt6rym bgdzie realizowane zadanie jest dostosowany do potrzeb os6b
niepelnosprawnych? (dotyczy miej sca realizacj i zadania)

(TAK/NIE)
6. Z jakiego poziomu dostgpne sq wejScia dla os6b niepelnosprawnych'. (dotyczy miejsca

realizacii zadania)
1. z poziomu chodnika./ulicy
2. ponilej poziomu chodnika/ulicy
3. powyzej poziomu chodnika/ulicy
7. Czy wejdcie wyposa:Zone jest w drzwi o szerokodci umo2liwiajqcej wjazd w6zkiem
inwalidzkim? (do tyczy miej s c a r e al iz acj i zadani a)

(TAK/NIE)
8. Czy wejdcie wyposa2one jest w podjazd dla w6zk6w inwalidzkich? (dotyczy miejsca

realizctcji zadania)

(TAK/NIE)
9. Czy podjazd jest wyposa:Zony w barierki ochronne? (dotyczy miejsca reolizacji zadania)

(TAK/NIE)
10. Czy wejScie wyposaZone jest w windg / platformg dla w6zk6w inwalidzkich? (dotyczy
miej s c a r e al izacj i zadania)

(TAK/NIE)

1 1

czy wnQtrze lokalu jest pozbawione barier architektonicznych? (dotyczy miejsca realizacji

zadania)

12. Czy toaleta

jest dostosowana do potrzeb os6b niepelnosprawnych? (dotyczy miejsca

realizacji zadania)

13. Czy

lazie*ajest dostosowaaa do potrzeb

os6b niepelnosprawnych? (dotyczy rniej sca

realizacji zadania)

1

4.

czy zatrudniai 4 Pafstwo Asystenta Osoby Niepelnosprawnej

? (dotyczy mteJSca

realizacji

zadania)

1

5

czy lokal posiada oznaczella dla os6b niewidomych? (dotyczy miejsca realizacji zadania)
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