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Prerydent Miasta Bialegostoku zaprasza do skladania ofert

na realizacjg zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku
z konfliktem zbrojnym pn.: Doposaienie w testy psychologiczne, sprzgt i materiaty
niezbgdne do prowadzenia oddzialywaf terapeutycznych i wsparcia psychologicznego

skierowanego do obyrrateli Ukrainy a realizowane przez plac6*.ki dzialaj4ce w obszarze

zdrowia psychicznego w 2022 roku.

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukainy w zwi4zku z konfliktem zbrojnym na terltorium tego pairstwa (Dz. U. z 2022 r. poz.

583 z p62n. zm.) w zwi4zku z $ 2 ust. 2 Zarz4dzenia Nr 1070/22 Prezydenta Miasta

Bialegostoku z dnia 20 wrzeSnia 2022 r. w sprawie okreilenia trybu postEpowania

o udzielenie, sposobie rozliczanta oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarz4dowych na

realizacjE zadari publicznych w celu pomocy oby'lvatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego pairstwa z pominigciem otwartego konkursu ofert, Prezydent

Miasta Bialegostoku zaprasza do skladania ofefl na realizacjg zadah w celu pomocy

obl,watelom lJkrainy z pominigciem otwartego konkursu ot'ert.

Zadanie finansowane ze Srodk6*' UNICEF.

I. Rodzaj zadania:

l. Zada:nie winno byi wykonyurane od 14.11.2022 r. do 3l-12.2022 r.
2. Termin poniesienia wydatk6w ustala sig od dnia podpisania umowy, nie p62niej ni2 do 31

grudnia 2022 r.
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l. Zadanie bgdzie obejmowalo:
- doposaZenie w testy psychologiczne niezbgdne do diagnozowania dzieci i mlodzieZy ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwojowymi, specficznymi trudnoSciami w
nauce, problemami szkolnymi, emocjonalnymi i spolecznymil
- doposazenie w sprzgt (w tym sprzgt komputerowy) i materialy niezbEdne do prowadzenia

oddzialywan terapeutycznych i wsparcia psychologicznego;

- zakup urz1dzei do tfumaczeri.

2. Nie dopuszcza sig pobierania Swiadczen pienigZnych od odbiorc6w zadania publicznego.

3. W przypadku funkcjonowania obostrzef zwi4zanych z epiderniq SARS-CoV-2 oferent

realizuje zadanie z uwzglgdnieniem wytycznych, okreSlonych przepisami obowi4zuj4cego

prawa.

II. Terminy i warunki realizacji zadania:
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3. Zadanie nale|y zrealizowat z najwylsz4 staranno6ci4, zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji, gwarantuj4c jego wykonanie w spos6b ef'ektyrvny, oszczgdny i terminowy,
zgodnie z warunkami okreSlon),rni w ofercie i w umowie.

4. W przlpadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umowq

Srodki finansowe podlegaj4 zwrotowi na rzecz Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
5. Od kwot dotacji zwr6conych po terminach okreSlonych przepisami prawa, nalicza sig

odsetki jak dla zalegloSci podatkowych.

III. Wysoko5d Srodk6w publicznych przeznaczonl,ch na realizacjg zadania:

l. Zamierza sig przeznaczyt. na realizacjE pozfly.wnie zaopiniowanych ofbrt dotacjg

w lqcznej kwocie 380.000 zl.
2. Srodki przezrraczone na realizacjg niniejszych zadai pochodz4 z Funduszu Narod6w

Zjednoczorrych na Rzecz Dzieci - UNICEF.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

I . Powierzenie zadania nastgpuj e poprzez udzielenie dotacj i z przeznaczeniem na'.

l) doposaZenie w testy i r,arzEdzia do diagnozowania dzieci i mlodzieZy ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, rozwojowymi, specyficznymi trudnoSciami w nauce,

problemami szkolnymi, emocjonalnyrni i spolecznymi,

2) zakup sprzgtu (w tym sprzgtu komputerowego) i material6w niezbgdnych do

prowadzenia oddzialyv ai terapeutycznych i wsparcia psychologicznego,

3) wyposaZenie plac6wki w urz4dzenia do tlumaczefi,

4) koszty administracyjno-ksiggowe.

2. Podmioty, z ktorymi zawarte zostanq umowy, zobowi4zuj4 sig do umieszczania oficjalnego
logo UNICEF i Miasta Bialystok na wszelkich materialach, w szczeg6lnoSci promocyjnych,
informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotycz4cych realizowanego zadania oraz

zakupionych rzeczach, o ile ich wielko36 i przeznaczenie tego nie uniemo2liwia,
proporcjonalnie do wielkoSci innych oznaczefi, w spos6b zapewniaj4cy jego dobr4
widoczno56.

3. Logotypy zostanq udostgpnione oferentom przez Miasto Bialystok.
4. Oferent jest zobowi4zany do weryfikacji prawidlowoSci zastosowania logotyp6w oraz

tre5ci informacji, o kt6rych mowa w ust. 2, poprzez wyslanie projektu materialu
z umieszczonym logo do Departamentu Spraw Spolecznych na adres:

dsp@um.bialystok.ol.

5. Dotacje na realizacjE zadania nie mog4 byi wykorzystane na:

I ) zobowiqzania powstale przed dat4 zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
2) przedsigwzigcia, kt6re s4 dofinansowane z budZetu Miasta Bialystok,
3) cla, oplaty skarbowe,

4) oplaty leasingowe oraz zobowiqzatia z tytulu otzymanych kredy6w,
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5) nabycie lub dzierZawy grunt6w,

6) dzialalno66 gospodarczq i polityczn4,

7) odsetki od zobowiqzari uregulowanych po terminie platno5ci;

8) koszty kar i grzyrvien, koszty egzekucji komomiczej i administracyjnej, a tak2e koszty

proces6w s4dowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowiei.

6. Dopuszcza sig dokonywanie przesunigi pomigdzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w

okreSlonymi w kalkulacji przewidywanych koszt6w, gdy nie nast4pilo ich zwigkszenie

o wigcej niz l5%o.

7. Naruszenie postanowienia, o kt6rym mowa w ust. 6, uwa'za sig za pobranie czgdci dotacji

w nadmiemej wysokoSci.

V. Rezultaty zadanit

l) liczba dzieci i mlodzie|y bior4cych udzial w oddzialywaniach zaplanowanych

w ramach projektu,

2\ liczba dzieci i mlodzie2y z Ukainy biorqcych udzial w oddzialyvaniach

zaplanowanych w ramach projektu,

3) liczba rodzic6wl opiekunow prawnych dzieci i mlodzieZy biorqcych udzial

w oddzialywaniach zaplanowanych w ramach projektu.

VI. Terminy i warunki skladania ofert.

I . Of'erty naleZy sporz4dzii i nastgpnie zlo2y6 przez platformg Witkac.pl.

2. Po zloZenfi oferty przez platfbrmg Witkac.pl, otbrtq z jednakow4 sumq kontroln4 nale2y

wydrukowad, podpisai przez uprawnione osoby i zlozyt w wersji papierowej w Kancelarii

Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku ul. Slonimska 1 lub w Departamencie Spraw

Spolecznych w Bialymstoku ul. Bema 60/1, pok. l0 w nieprzekraczalnym terminie do dnia

08.11.2022 r. do godz. 15.30. Oferty mo2na przeslad pocztQ, iednakie o terminie

zloLenia decyduje data wplyrvu do Urzgdu.

3. Oferta zlolona na druku innym ni2 okreSlony w ust. 2, niekompletna, niepoprawnie

wypelniona lub zloZona po terminie, o kt6r).rn mowa w ust. 2 pozostanie bez rozpoznania.

4. Po przyznaniu dotacji oferent jest zobowiTany do:

I ) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej irodk6w otrzymanych na realizacjE umowy,

2) sporz4dzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminach okreSlonych

w umowie i dostarczenie do Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

wraz z potwierdzeniem wydatkowania 6rodk6w otrzymanych z dotacji.

3) dostarczenia na pro5bg Departamentu Spraw Spoiecznych UrzEdu Miejskiego

w Bial),rnstoku zestawienia dokument6w finansowych oraz do wgl4du kopii oryginal6w

dokument6w (faktur, rachunk6w), w celu kontroli prawidlowoSci wydatkowania

dofinansowania oraz kontroli prowadzenia wlaSciwej dokumentacji z ni4 zwiqzanej.
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Czynno6ci, o kt6rych mowa powy2ej nie ograniczaj4 prawa do kontroli calo5ci

realizowanego zadania pod wzglgdem finansowym i merytorycznym,
4) zapewnienia uczestnikom zadania kadry posiadajqcej odpowiednie kwalifikacje do

prowadzenia oddzialytah w ramach ogloszonego zadania, w tym zatrudnienie:

- lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i mtodzie2y;
- psychologa klinicznego;
- terapeut6w, psychoterapeut6w posiadaj4cych doiwiadczenie w pracy z dziwmi
i mlodzie24 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwojowymi, specyficznymi
trudnoSciami w nauce, problemami szkolnl.rni, emocjonalnymi i spolecznymi oraz ich
rodzicami/ opiekunami prawnymi:

5) Przed nawi4zaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej dzialalnoSci

zwi4zanej z zajgciami z dzietmi i mlodzte24, pracodawcy lub inni organizatorzy

w zakresie takiej dzialalnoSci s4 zobowiqzani do uzyskania informacji, czy dane tej

osoby s4 zamieszczone w Rejestrze sprawc6w przestgpstw na tle seksualnym
z dostgpem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r.
o przeciwdzialaniu zagro2eniom przestgpczoSci4 na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r.

poz. 152 z po2n. zm.).

5. Oryginaly faktur, rachunkiw oraz innych dokument6w finansowych lub ksiggowych,
potwierdzaj4ce prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierai opis
o nastgpuj4cej tre5ci: ,,Kwota w wysokoSci . .. zostala pokryta ze Srodk6w UNICEF,
na podstawie umowy z Miastem Bialystok z dnia...., nr...., pozycja z kosztorysu...".
Informacja powinna byd podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania ot'erenta.

VlI. Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert.

1. W celu zapewnienia jawnoSci postgpowania o udzielenie dotacji oferty zostajq

zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego, na portalu miejskim
oraz na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz systemie
Witkac.pl.

2. Oferta zostaje rozpatrzona niezwlocznie po uplyrvie terminu wlznaczonego w zaproszeniu
do skladnia ofert.

3. W przypadku spelnienia wymog6w formalnych zloZonej oferty, dokonuje sig oceny
mo2liwo5ci i sposobu realizacji zadania, zakresu rzeczowego zadania oraz koszt6w
i rekomenduje odrzucenie lub przyjgcie oferty do dofinansowania, uzasadniaj4c wyb6r
i proponuj4c wysokoSi dotacji nastgpnie przekaztj1c do ostatecznego rozstrzygnigcia
Prezydenta Miasta Bialegostoku.

4. Od rozstrzygnigcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje sig trybu
odwolawczego.

5. Dopuszcza sig moZliwo5i negocjacji z Oferentem zakresu rzeczowego (w tym zakladanych

rezultat6w realizacji zadania publicznego) i kosztorysu realizacji za daia z uwzg)gdnieniem
aktualizacji zadania w systemie Witkac.pl.
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6. Po decyzji wyboru ot'erty przez Prezydenta Miasta Bialegostoku niezwlocznie zawiera si9

umowg realizacji zadania publicznego z uwzglgdnieniem przepis6w art.22l ttst.2 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. lJ . z 2022 r. poz. 1634 z po2n.

zm.').

7. Szczeg6lowe informacje mo2na uzyskai w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku, ul. Bema 60/1, pok6j nr l.

vIIL Kryteria, kt6re bgdq brane pod uwagQ przy wyborze ofert oraz okresleniu kwoty

dofinansowania, wedlug wainoSci:

l) mer),toryczna wartosi projektu ijego zgodnoS6 z celami zadania - zakres, wielkoSi,

2) ocena kalkulacji koszt6w zadania pod k4tem ich celowoSci, oszczgdnosci oraz

efektlrvnosci, w t)ryn w odniesieniu do zakesu rzeczowego zadanta kosztorys powinien

zawiera6 realne, wiarygodne koszty, scisle zwi4zane z realizowatym zadaniem,

3) ocena moZliwosci realizacji zadania przez podmiot, przy uwzglgdnieniu doswiadczenia

w realizacji wczesniejszych przedsigwzigi, bazy lokalowej.

4) rzetelnosi, terminowosi wykonyvrania i rozliczarlia dotychczas zlealizowanych

przedsigwzig6zlecanychprzezMiasto-doSwiadczeniewrealizacjiwczeSniejszych
przedsigwzi96,

5) posiadanie bazy lokalowej do realizacji zadania oraz kwalitikowanej kadry - wklad

rzeczowy,osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w'

6) prowadzenie dzialalno5ci na obszarze Miasta Bialegostoku'

PREZY
I
MIASTA

Ir ha b.
'deutz Trutkalo tki
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