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PREZYDENTA MIASTA BIAI-EGOSTOKU
z aniai.S]uLt tuo.zo23 r.

I

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego

z zakresu dzialar( na rzecz os6b niepelnosprawnych w 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. I i arl.92 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy z drua 5 czerwca

1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. lJ. z 2022 t. poz. 1526 ), art. I 1 i 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poz)tku publicznego i o wolontariacie (Dz' U.

z 2022 r. poz. 1327 z p62n. nn.t) oraz na podstawie art. 35 a ust. I pkt 6 ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z p62n. zm.2) oraz $ 3 ust. 2 Zatz4dzenia

Nr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z drua27 lfiego2019 r. w sprawie oke6lenia zasad

i trybu postgpowania dotycz4cych zlecani4 kontroli i rozliczarria zadari publicznych,

zan4dzam co nastgpuje:

$1.
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicmego z zakresu dzialah na rzecz

os6b niepelnosprawnych w 2023 r.:

Swiadczenie uslugi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu
zamieszkania oraz pobytu calodobowego.

Tre6i ogloszenia zawieraj4cego
zarz4dzenia.

$2.
warunki konkursu stanowi zal4cznik do niniejszego

s3.
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzorujqcemu Departament

Spraw Spolecznych oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecmych Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku.

$4.
Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik do Zarz4dzenia Nr Ab5 t) 7.

Prezydenta Miasta Bialegostoku
zaniallltl}.kp.Zozs r.

Prezydent Miasta Bialegostoku

na podstawie art. 11,12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZ1'tku

publicznego i o wolontariacie (Dz. lJ. 22022 r. poz. 1327 zpoin zm.) oglasza otwarty konkurs

ofert na realizacjg zadania publicznego z zakesu dzialai na rzecz os6b niepelnosprawnych.

I. Warunki realizacji zadania:
Rodzaj zadanial

Swiadczenie uslugi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu

zamieszkania oraz pobytu calodobowego.

Cel:

Zapewnienie wsparcia czlonkom rodzin lub opiekunom sprawuj4cych bezpodredni4 opiekg nad

dzietmi oraz doroslymi osobami z niepelnosprawnoSciq poprzez mo2liwo66 uzyskania
doraZnej, czasowej pomocy w formie uslug opieki wltchnieniowej w ramach Programu

,,Opieka wltchnieniowa" - edycja 2023 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

zwanego dalej,,Programem" finansowanego z Funduszu SolidamoSciowego.

Grupa docelowa:

1. Czlonkowie rodzin lub opiekunowie sprawuj4cy bezpoSredni4 opiekg nad dzieimi
z orzeczeniem o niepelnosprawnoici lub osobami posiadaj4cymi orzeczenie o znacmytn
stopniu niepelnosprawnodci albo orzeczeniami r6wnowainymi, bgd4cy mieszkaricami
Bialegostoku.
2. Ustugi opieki wytchnieniowej przysluguj4 w przypadku zamieszkiwania czlonka rodziny
lub opiekuna, o kt6rych mowa w ust. l, we wsp6lnym gospodarstwie domowym z osob4
niepelnosprawn4 i sprawuj4 calodobow4 opiekg nad osobq niepelnosprawn4.

Forma dzialari i istotne informacje:

1. Form4 realizacji zadania bgdzie Swiadczenie usfugi opieki wltchnieniowej w ramach:

M

a) pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej, skierowanego
do czlonk6w rodzin lub opiekun6w sprawujqcych bezpo6redni4 opiekg nad dziedmi
z orzeczeniem o niepelnosprawnoSci,

b) pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej, skierowanego
do czlonk6w rodzin lub opiekun6w sprawuj4cych bezpo6redni4 opiekg nad doroslymi
osobami ze znacznym stopniem niepelnosprawno5ci,

c) pobytu dziennego w innym miejscu wskazanym pruez uczestnika Programu lub jego
opiekuna prawnego, kt6re otrzyma pozyty\rryrq opinig Miasta Bialystok, skierowanego
do czlonk6w rodzin lub opiekun6w sprawuj4cych bezpo6redni4 opiekg nad doroslymi
osobami ze znacznym stopniem niepelnosprawno5ci,

d) pobytu calodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, kt6re
otzyma poz).tlnvnq opinig Miasta Bialystok, skierowanego do doroslych os6b ze
zltaczay m stopniem niepelnosprawnoSci.



2. Uslugi opieki wychnieniowej mog4 Swiadczyt:
a) osoby posiadaj4ce dyplom potwierdzajqcy uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent

osoby niepelnosprawnej/pietggniarka lub innym, zapewniaj4cym realizacjg ustugi opieki
wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indl'widualnych potrzeb osoby

niepelnosprawnej (wynikaj4cych z Karty zgloszenia do Programu) lub
b) osoby posiadaj4ce, co najmniej 6-miesigczne, udokumentowane do3wiadczenie w
udzielaniu bezpoSredniej pomocy/opieki osobom niepelnosprawnym.

3. W przlpadku dwiadczenia ustugi opieki wychnieniowej, w formie pobytu dziennego,

w wymiarze powyzej 4 godzin dziennie lub w formie pobyu calodobowego, plac6wka
przyjmujqca osobg niepelnosprawn4 ze znaczny'm stopniem niepelnosprawnoSci /osobg

z orzeczeniem r6wnowa2nym ma obowipek zapewnii wyZyrvienie odpowiednie do ich
potrzeb, tj. zapewniajqc cieply posilek z uwzglgdnieniem specjalnej diety os6b objgtych

uslug4.

4. W godzinach realizacji uslugi opieki wltchnieniowej nie mogq byi dwiadczone inne formy
pomocy ustugowej, w tym: uslugi opiekuricze lub specjalistyczne uslugi opiekulicze,

o kt6rych mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2021 r.

poz. 2268 z poLn. zm.), uslugi finansowane w ramach Funduszu SolidamoSciowego lub

z innych lr6del.

5. Oferent przyznaj4c uslugg opieki w1'tchnieniowej w pierwszej kolejnodci uwzglgdnia
potrzeby czlonk6w rodzin lub opiekun6w sprawujqcych bezpodredniq opiekg nad dzieckiem
z orzeczetiem o niepelnosprawnoSci lub osob4 ze znacznym stopniem niepelnosprawnodci

Iub z orzeczeniem r6wnowai:nym, kt6ra:

a) ma niepelnosprawnoSi sprzg2onql zlo2on4 |ub

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepetnosprawno6ci

oraz dzieci niepelnosprawne z orzeczeniem o niepetnosprawnodci lqcznie ze wskazaniami

w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepetnosprawnoici: koniecznoici stalej lub dfugotrwalej opieki

lub pomocy innej osoby w zwiqzku ze znacznie ograniczonq mo2liwoiciq samodzielnej

egzystencji oraz konieczno(ci stalego wsp6fudziafu na co dzief opiekuna dziecka w procesie

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z odrodka wsparcia lub plac6wek pobytu

calodobowego, np. o(rodka szkolno-wychowawczego czy intematu.

6. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestnik6w Programu zostal wprowadzony pomiar

ograniczeri w codziennym frmkcjonowaniu oraz zakesu niezbgdnego wsparcia. Ocena

dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezale2noici

funkcjonalnej wg zmodyJikowanych lvyteri,w oceny - skali FIM (stanowi4cej zal4cznik nr

7 do Programu), kt6r4 uzupelnia lekarz rodzinny,4ekarz rehabilitacji medycznej/

fizjoterapeuta,/pielggniarka. JeSli w1nik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punkt6w (wg

zmodyfikowanej punktacji) w6wczas usluga opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejnosci

powinna trafii wlainie do czlonka rodziny lub opiekuna sprawuj4cego bezposredni4 opiekq

nad takq osob4 niepelnosprawn4. Karla pomiaru niezaleZnoici funkcjonalnej wg

zmody/ikowanych kryteri|w oceny nie jest dokumentem obowi4zkowym, jednak

w przypadku duzej liczby zgloszei uczestnicy Programu posiadaj4cy tq Kart? bqd4 mie6

zapewniony dostgp do uslugi opieki wychnieniowej w pierwszej kolejnoSci.

7. Limit usiug opieki wytchnieniowej przypadaj4cych na 1 uczestnika wynosi nie wiqcej nii:

a) 240 godzin dla ustug opieki wltchnieniowej iwiadczonej w ramach pobytu dziennego

oraz

nJ



b) 14 dni dla uslug opieki wytchnieniowej Swiadczonej w ramach pobytu calodobowego

8. Limit, o kt6rym mowa w ust. 7 dotyczy r6wniei:
a) wiqcej nii jednego opiekuna sprawujqcego bezpoiredniq opiekq nad jednq osobq

niepelnosprawnq;
b) opiekuna sprawujqcego bezpo5redniq opiekq dla wiecej ni2 I osoby niepelnosprawnej '

9. Uslugi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawuj4cego bezpo5redniq opiekg nad wigcej

niz jedn4 osob4 niepelnosprawnq muszq byi realizowane w tym samym czasie,

zzastrzeilertremzapewnienia indywidualnego wsparcia. W przypadku realizacji uslug opieki
wytchnieniowej dla wigcej niz jednej osoby niepelnosprawnej kwota dofinansowania
przysluguje na drug4 i kolejn4 osobg niepelnosprawnq w wysoko6ci do 50% kwoty, o kr6rej
mowa w ust. 13.

10. Maksymalna dfugo56 Swiadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12

godzin dla jednej osoby niepelnosprawnej, z zastrzeieniem limit6w, o kt6rych mowa w ust.

7. Usfugi w formie pobyu dziennego mogq byd Swiadczone w godzinach 6.00 -22.00.
11. Uslugi opieki wytchnieniowej s4 realizowane na tzecz osoby niepelnosprawnej i wskutek

jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczeg6lnych czlonk6w rodziny
osoby niepelnosprawnej.

12. Rodzaj i zakres godzinowy ustug opieki wytchnieniowej powinien by6 uzaleiniony od
osobistej sytuacji osoby niepelnosprawnej z uwzglgdnieniem stopnia i rodzaju
niepelnosprawno5ci uczestnika Programu.

13. Koszty zwiqzane z realizacj4 uslug opieki wytchnieniowej wynosz4:

I ) w ramach pobltu dziennego nie wigcej niz:

a) 40 zlza godzing realizacji ustug w miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej.

2) w ramach pobytu calodobowego nie wigcej niz:

a) 600 zlza dobg realizacji \shLg, z zastrzezeniem lit. b.

Kosztorys na realizacjg uslugi w ramach pobltu calodobowego nie mo2e przekroczyd kwot
oke5lonych w tabeli:

Rodzaj koszt6w Koszt jednostkowy

Wynagrodzenie opiekun6w (22,92 zlll godz.) 550,00 zl

Koszty czynszu, najmu, oplat administracyjnych dotycz4cych
lokalu (m.in. q"w6z Smieci)

5,00 zl

Dostawa medi6w (energia elektryczna, woda, gaz) 6,50 zl

Koszty utrzymania czystoSci 0,50 zl

Wyzl.wienie calodobowe 38,00 zl

Stawka za I dobg opieki 600,00 zl

Koszty obslugi zadania
.\o/

b) 800 zl za dobg realizacji uslug dla os6b niepelnosprawnych posiadaj4cych orzeczenie
o zra'cznym stopniu niepelnosprawnoSci z niepelnosprawnoSci4 sprzg2on4.



Kosztorys na realizacjg uslugi w ramach pobytu calodobowego nie mo2e przekoczy6 kwot
okre3lonych w tabeli:

Rodzaj koszt6w Koszt jednostkowy

750,00 zl

Koszty czynszu, najmu, oplat administracyjnych dotycz4cych
lokalu (m.in. w1nv6z Smieci)

5,00 zl

Dostawa medi6w (energia elektrycma, woda, gaz) 6,50 zl

Koszty utrzymania czystoSci 0,50 zl

38,00 zi

Stawka za I dobg opieki 800,00 zl

Koszty obslugi zadania 2%

14. Ustugi opieki wychnieniowej przyznawane bgd4 na wniosek opiekuna osoby

niepelnosprawnej sprawujqcego bezpoSredni4 i stal4 opiekg, decyzj4 administracyjn4
nydawanq przez Dyrektora Miejskiego O6rodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku lub
innq osobg upowaZnionq.

15. Kolejne zgloszerua potrzeb usfug opieki wychnieniowej mog4 by6 przyjgte osobi5cie,

telefonicznie, drog4 pisemn4 lub za pomoc4 poczty elektronicznej.

16. W sl'tuacj i naglej/losowej/interwencyjnej usfuga opieki wltchnieniowej mo2e byi
przyznana bez decyzji administracyjnej na podstawie Karty zgloszenia do Programu'

Jednak2e decyzja powinna zosta| wydana niezwlocznie w terminie nie dlu2szym niz 3 dni
robocze od dnia wyst4pienia tej sytuacji.

17. Oferent obowi4zany jest poinformowa6 opiekuna osoby niepelnosprawnej o prawach

i obowiqzkach wynikajqcych z przyznania uslug opieki wychnieniowej.

18. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania./pob1.tu uczestnik Programu sklada oferentowi
odwiadczenie o wczedniejszym korzystaniu z uslug opieki wytchnieniowej.

19. Oferent powinien wykazywa6 doSwiadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami

z niepelnosprawnodci4. W celu wlaSciwej realizacji zadania oferent zobowiqzany bgdzie do

zatrudnienia odpowiednej kadry zgodnie z wymogami okedlonymi w programie tj. os6b

Swiadczqcych ustugg opieki wl.tchnieniowej posiadajqcych kwalifikacje lub doiwiadczenie
w opiece nad tyrni osobami.

20. Zar6wno w ramach pobytu dzienne go oraz pobytu calodobowego oferent zapewni

dostgpnodi do Swiadczenia uslug w godzinach i terminach odpowiadaj4cych

zapotrzebowaniu os6b objqtych wsparciem.

21. W ramach pobltu calodobowego wymagane bgdzie spelnienie przez oferenta odpowiednich

warunk6w sanitamych i byowych oraz zapewnienie odpowiedniej kadry do opieki nad

osobami z niepelnosprawnoSci4. Ponadto oferent zobowi 4zaty bqdzie do wykazania

dodwiadczenia w opiece nad osobami przewlekle chorymi i niepelnosprawnymi.

22. Oferent dokonuje rozliczenia uslug opieki wytchnieniowej na podstawie wypetnionej Karty

rozliczenia uslug opieki wl.tchnieniowej w ramach Programu ,,Opieka w)tchnieniowa' -
edycja 2023, kt6rej wz6r stanowi zal4cznik nr 9 do Programu.

Wynagrodzenie opiekun6w (31,25 zl/l godz.)

Wy2yrvienie calodobowe



23. Oferent zobowiqzany jest do wskazania przewidywanych rezultat6w. Rezultaty musz4 by6

mierzalne i realne do osi4gnigcia.

24. Zadanie musi byd realizowane na terenie Miasta Bialystok.

25. Realizacja zadania powinna odb1"wa6 sig z uwzglgdnieniem zasady zapewnienia
dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasady r6wnego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostgpno6ci osobom ze szczegfilnymi potrzebami - polega na

zapewnieniu co najmniej minimalnej dostgpno6ci 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 r., po2.2240);

b) zasada r6wnego traktowania - oznacTa r6wne traklowanie os6b bez wzglgdu na ple6,

rasg, pochodzenie etniczne, narodowoSi, religig, wyznanie, Swiatopogl4d,

niepelnosprawnoS6, wiek, orientacj g seksualn4.

26. Zadania wirury byd realizowane z najwyisz4 starannoSciq, zgodnie z zawartE umowq oraz
z obowiqzuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

27 .lnformacja o realizacji zadania publicznego oraz finansowaniu go ze Srodk6w z Funduszu

SolidamoSciowe go winna znaleii sig na stronie internetowej podmiotu, kt6remu przyznana

zostanie dotacja.

Termin realizacji zadania: od dnia 01,04.2023 r. do dnia 10.12.2023 r.

Zlecenie realizacji zadania nastqpi w formie powierzenia realizacji zadania.

Wysoko56 6rodk6w przeznaczonych na realizacjg zadania: 758 880,00 zl, w tym na:

a) dwiadczenie uslugi opieki wychnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu
zamieszkania osoby niepelnosprawnej, skierowanej do czlonk6w rodzin lub opiekun6w
sprawuj4cych bezpoSredniq opiekg nad dziedmi z orzeczeniem o niepelnosprawnoSci -
336 000,00 zl - maksymalna liczba godzin wsparcia - 8 400
koszty obslugi zadania 2oh - maksymalnie 6 720,00 zl;

b) Swiadczenie ustugi opieki wychnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu
zamieszkania osoby niepelnosprawnej, skierowanej do czlonk6w rodzin lub opiekun6w
sprawuj4cych bezpoSredniq opiekg nad doroslymi osobami ze znaczlnym stopniem
niepelnosprawn o(ci - 172 800,00 zl - maksymalna liczba godzin wsparcia - 4 320
koszty obslugi zadania 2o/o - maksymalnie 3 456,00 zl;

c) Swiadczenie uslugi opieki wytchnieniowej w formie pobytu calodobowego w innym
miejscu wskazanp przez uczestnika Programu, kt6re otrzyma poz),tywn4 opinig Miasta
Bialystok, skierowanej do doroslych os6b ze znacznym stopniem niepelnosprawnoSci -
235 200,00 zl - maksymalna liczba dni pob)'tu - 294
koszty obslugi zadania 2"h - maksymalnie 4 704,00 zl.

Zadanie jest finansowane ze Srodk6w Funduszu Solidamodciowego przyznanych Miastu przez
Wojewodg Podlaskiego.
Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po zloZeniu ofert, dokonaniu oceny Komisji
Konkursowej oraz zatwierdzeniu przez Prczadenta Miasta Bialegostoku.



II. Warunki przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania i ich finansowanie odby"wa sig z odpowiednim zastosowaniem przepis6w

art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci poZytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. tJ. z 2022 r. poz. 1327 z p6in. zm.), z uwzglgdnieniem art. 221 ust. 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 z p6in.
zm.).

2. Wysoko66 przyznanej dotacji mo2e byt rri2sza, niz wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent moze negocjowai zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofad ofertg.

3. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjg zobowi4zany jest do:

1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,

zaknralizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakladanych rezultat6w

w przypadku przyznania dotacj i w wysokodci mniejszej ni2 wnioskowana;
2) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych na realizacjg umowy

i dokonywanych z tych 6rodk6w wydatk6w;
3) posiadania wyodrgbnionego rachunku bankowego dla 6rodk6w pochodz4cych

z Programu;
4) realizacji zadania z tajwyZsz4 starannoSciq, zgodnie z zawartq umowE oraz

z obowiqzuj4cymi standardami i przepisami, w zakesie opisanym w ofercie;

5) zlozenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za po5rednictwem platformy

Witkac.pt oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Spolecznych z jednakow4

sumq kontrolnq w terminie okreSlonym w umowie. Wz6r sprawozdania zostal okedlony
w rozporz4dzeniu Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Poz1'tku Publicznego z dnia

24 pu2dziemika20l 8 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych

realizacji zadah publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadai (Dz. U -

22018 r. po2.2057);
6) opisywania oryginal6w faktur, rachunk6w oraz innych dokument6w finansowych

lub ksiggowych, potwierdzaj4cych prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie

z zal. Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 144119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 27 lutego

2019 r;
7) informowania o finansowaniu zadania ze Srodk6w pochodz4cych z Funduszu

Solidarnodciowe go przyznanych w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja

2023. Informacja na ten temat powinna sig male26 we wszystkich materialach,

publikacjach dla medi6w, ogloszeniach oraz wyst4pieniach publicmych dotyczqcych

realizowane go zadania;
8) umieszczania logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej na wszystkich

materialach, w szczeg6lno6ci promocyjnych oraz informacyjnych, dotycz4cych

realizowanego zadania w spos6b zapewniaj4cy jego dobr4 widocznoSi.

4. Prezydent Miasta Bialegostoku moze odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie

przyzrania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

1) okaze sig, iz zaktualizowany zakres realizowanego zadaria znacz4co odbiega od

opisanego w zloZonej pierwotnie ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie ni2 wnioskowana nie

przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji zadania,

iaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakladanych rezultat6w, w czasie

umoZliwiajqcym przygotowanie i podpisanie umowy;
3) zostanq ujawnione nieznane wczesniej okolicznosci, podwaZaj4ce wiarygodnosi

mer,'torycznq lub fi nansow4 oferenta.



5. Dotacja na realizacjg zadania objgtego niniejszym ogloszeniem nie mo2e byi wykorzystana

na:

l) zobowiqzania powstale przed datq obowiqzywania umowy o udzielenie dotacj i;
2) oplaty leasingowe oraz zobowi4zanta z t,lulu otrzymanych po2yczek lub kredy6w;
3) nabycie lub dzierhwg grunt6w;
4) prace budowlane;
5) zadania inwestycyj ne ;
6) dzialalno6i gospodarczq i polityczn4;
7) wynagrodzeni a rvtiqzzne z rcalizacj1 zzdania *ykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie

do terminu i zakresu realizacji zadania;

8) odsetki od zadhrZenia;
9) kary i gzywny;
10) sptatg zaleglych zobowiqzan finansowych;
1 1) koszty leczenia i rehabilitacji os6b;
12) amortyzacjE;
13) rezerwy na pokrycie przyszlych splat lub zobowiqzaf;
14) *platy na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych;
15) podatek VAT, kt6ry moae zosta(, odzyskany na podstawie przepis6w ustawy z dnia

1 I marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2022 r. poz.931 z p6Ln. zm.)

oraz akt6w wykonawczych do tej ustawy;
16) odsetki za op6itierue w regulowaniu zobowiqzah oraz odsetki za n, okE z t)'tulu

nieterminowych wplat nale2noSci bud2etowych i innych naleinodci, do kt6rych stosuje

sig przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r.
poz. 265l z p6im. nn.);

17) opiekg Swiadczon4 przez czlonk6w rodziny, opiekun6w prawnych lub osoby faktycznie
zamieszkuj4ce razem z uczestnikiem Programu.

III. Termin i warunki skladania ofert.

1. W konkursie mog4 bra6 udzial podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o dzialalnoSci poZytku publicmego i wolontariacie prowadzqce statutowE dzialalnoSi na

rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami.

2. Dwa lub wigcej w/w podmiot6w mogq zloLy| ofertg wsp6lnq. Oferta wsp6lna wskazuje:
1) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego b9d4 wykonl'wad poszczeg6lne

podmioty;
2) spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicmej.

3. Umowg zawart4 pomigdzy w/w podmiotami, okreSlaj4c4 zakes ich Swiadczeli skladaj4cych
sig na realizacjg zadania publicznego, zal4cza sig do umowy o realizacjg zadania
publicznego.

4. Podmioty skladaj4ce ofertg wsp6ln4 ponoszq odpowiedzialnod6 solidamq za zobowiqzani4
o kt6rych mowa w art. 16 ust.1 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i wolontariacie.

5. Oferty dotyczqce realizacji zadania publicmego nale|y sklada6 zgodnie ze wzorem
okeSlonym w rozporz4dzenitPrzewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Po2Jtku Publicznego
z dnia 24 pahdzierruka 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotycz4cych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadari
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Bialegostoku w wersji elektronicznej za
poSrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw
Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10.



6. Termin skladania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej up\rva
21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania sig ogloszenia o konkursie w Biuletynie

Informacj i Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, na portalu miejskim
www.bialystok.pl,na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz

na platformie Witkac.pl.

7 . Za ofertg zloionq uwuza sig ofertg zlo2on za podrednictwem platformy Witkac.pl oraz

dostarczonq w wersji papierowej zjednakow4 sum4 kontroln4.

8. Wymagana dokumentacja:
l) prawidlowo wypelniony formularz oferty podpisany przez osoby upowarinione

do skladania oiwiadczeri woli, zgodnie z wyciqgiem z Krajowego Rejestru S4dowego lub
zgodnie z innym dokumentem potwierdzajqcym status prawny podmiotu i umocowanie

os6b go reprezentuj4cych;
2) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzajqcy status prawny podmiotu

i umocowanie os6b go reprezentuj4cych - dotyczy oferent6w. kt6rzv nie podleeai4

woisowi w Krai Reiestrze Sadowrym

3) statut w wersji elektronicmej (w przypadku oferty wsp6lnej statut kaZdej organizacji);
4) projekt ,,Regulaminu pobytu w ramach opieki wytchnieniowej".

9. W przrrpadku zal4cznik6w skladanych w formie kserokopii ka:zda strona zalqcznika powinna

byi potwierdzona za zgodno(;( z orygina\em przez osoby do tego upowaZnione.

10. Nie przewiduje sig mo2liwo6ci uzupetnienia zloZonych ofert.

11. Zadanie realizowane w formie powierzenia, nie przewiduje sig wkladu wlasnego.

IV. Koszty, kt6re w szczeg6lno6ci mogq byd poniesione z dotacji:

l. Oferent jest zobowi4zany realizowa(, zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie

i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Bialegostoku kosztorysem.

2. Koszty zostan4 uznane za kwalifikowane tytko wtedy, gdy:

1) s4 bezpoSrednio zwipane z realizowanym zadaniem, a takze s4 niezbgdne dla jego

realizacji;
2) s4 uwzglgdnione w kosztorysie, w pozycji w ramach kt6rej s4 rozliczane;

3) s4 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4) o&wierciedlajq koszty rzeczywiste, a takze sq skalkulowane proporcjonalnie dla

przedsigwzigcia objgtego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym moZe by6

jedynie czgS6 wynagrodzenia ksiggowego, jezeli wykonuje on w ramach godzin pracy

r6wnieZ inne zadania, nie zwi4zane z obslug4 projektu);

5) zostan4 poniesione w okesi e rcalizacji zadania;
6) sA poparte wladciwymi dowodami ksiggowymi otaz s4 prawidlowo opisane

i odzwierciedlone w ewidencji ksiggowej (oferent jest zobowiqzany do prowadzenia

wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych

na realizacjg zadania zgodnie z ustawq o rachunkowodci, w spos6b umo2liwiaj4cy

identyfi kacj g poszczeg6lnych operacji ksiggowych).

3. Koszty osobowe i bezosobowe mog4 by6 ponoszone w nastgpuj4cym zakresie:

1) wynagrodze nia za realizacjg zadah wraz z przewidzianymi prawem narzutami

platne zgodne z cenami obowi4zuj4cymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty

nalezy w szczeg6lnosci okeslid stawkg wynagrodzenia oraz formg zatrudnienia

dla ka2dego stanowiska pracy;



2) kosay bezosobowe - wynagrodzenie os6b zaangaZowanych bezpoSrednio przy

realizacji projektu na podstawie um6w zlecenia i um6w o dzielo.

V, Dokonywanie przesunig6 w zakresie ponoszonych wydatk6w w czasie realizacji
projektu.

Jezeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadarua

publicznego niejest r6wny odpowiedniemu kosztowi okreSlonemu w umowie, to uznaje sig go

za zgodny z urnowq wtedy, gdy nie nastqpilo zwigkszenie tego wydatku o wigcej riz 15y0.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Prezydent Miasta Bialegostoku powotuje Komisjg Konkursowq do zaopiniowania zlo2onych
ofert.

2. Sklad Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy okreSla ZNz4dzefie Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

3. Po zapoznaniu sig z opini4 Komisji Konkursowej, decyzjg o przyznaniu dotacj i

i jej wysokoSci podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku w formie zarz4dzerua,

w terminie do 30 dni od daty koricowego terminu skladania ofert.

4. Decyzja o rozstrzygnigciu konkursu nie jest decyzj4 administracyjn4 w rozumieniu
przepis6w Kodeksu postgpowania administracyjnego. Od powy2s zej decyzji nie stosuje sig

trybu odwolania.

5. Kazdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w konkursu, moie 24dat uzasadnienia
wyboru lub odrzucenia oferty.

6. Odrzuceniu podlegajq oferty nie spelniaj4ce nastgpuj4cych kryteri6w formalnych:
1) zloaone w formie nieodpowiadaj4cej wzorowi wskazanemu w ogloszeniu oraz

nie zlo2one poprzez platformg Witkac.pl;
2) zlo2one po terminie;
3) dotycz4ce zadania, kt6re niejest objgte celami statutowymi oferenta;
4) niedotycz4ce pod wzglgdem merytorycznym zadania wskazanego w ogloszeniu;
5) zloione przez podmiot nieuprawniony;
6) podpisane przez osoby nieupowaznione;
7) przy braku pieczqtki imiennej podpisane w spos6b nieczytelny;
8) do kt6rych nie dolqczono wymaganych zalqcznik6w;
9) zawierajqce dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodnod6 z oryginalem

przez osoby do tego upowai:nione;

7. Wyb6r ofert stanowiqcych formg realizacji zadania, o kt6rym mowa w rczdziale I nastgpuje
w oparciu o nastgpuj4ce kryteria merytorycme:



Przyj gte kry'teria oceny
oferty

Punkty kontrolne oceny
Skala
ocen

Liczba
przyznanych

punkt6w

I
Mo2liwoSC realizacji zadania
publicmego przez oferenta

Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym
umozliwiajqcym realizacjg zadania? - jeSli

dotyczy
Czy opis planowanych dzialari gwarantuje
osi4gnigcie celu zadania?

Czy zakladane cele s4 sp6jne z rezultatami?

0-30 pkt

Kalkulacja koszt6w realizacji
zadania, w tym w odniesieniu do

zakresu rzeczowego zadar:.ia

Czy przedstawiona kalkulacja kosz6w jest
sp6jna z opisem dzialari?

Czy wysoko(C wnioskowanej dotacji jest
adekwatna do planowanych dzialan?

Czy planowane wydatki s4 zasadne

w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania?

0-30 pkt

J

Zadeklarowana przez podmiot
jakoSC *ykonania zadania

i kwalifikacje osdb, przy 'tdziale
kt6rych podmiot ma realizowaC

zadanie

o Czy doswiadczenie oferenta gwarantuje
wla6ciwq realizacj g zadania?

. wiarygodnosd i rzetelnolc podmiotu?

. Czy kwalifikacje kadry zatrudnionei przy
realizacji zzdaria sq wystarczajqce do
realizacji programu?

4
Zasigg pomocy oferowanej przez

podmiot
Ocena skali realizowanego projeku tj. liczba
os6b obj gtych projektem.

0-5 pkt

StarannoS( w przygotowaniu
oferty

Cry poszczeg6lne czgSci oferty sg ze sob4

sp6jne?
Czy oferta sporz4dzona jest jasno

i przejrzytcie?

0-5 pkl

Razem max. 100

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskaj4 co najmniej

70 punkt6w.
9. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiot6w, wysokos6 przyznanej

dotacj i i jej cel zostanie zarieszczony w Biuletynie Informacji Publicmej, na stronie

intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzgdu

Miejskiego, w miejscu przeznaczonyrn na zunieszczanie ogloszeri, a tak2e ta 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:

VIII. Ogloszenie konkursowe zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej' na stronie
internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www'bialystokpl' w siedzibie

Urzgdu Miejskiego, w miejscu pnzeznaczonym do zamieszczania ogloszef, a takZe

PREZYDENT N TA

W budzecie Miasta Bialegostoku na 2021 r. suma Srodk6w przeznaczonych na realizacjg

ze osla - 366 540,00 zlzadaria
W bud2ecie Miasta Bialegostoktt na 2022 r. suma Srodk6w przeznaczonych na realizacjE

zadania osla - 930 240,00 zl

na platformie Witkac,pl.

dr hab.Tq Truskoloski

Lp

2.

0-30 pkt

5.


