
ZARZADZENTE NR&Q]/23
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia 9{..marc a2023 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari publicznych
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, w formie wsparcia zadania, pn. Promocja
i prezentacja walor6w turystycznych Miasta Bialystok, planowanych do realizacji
w 2023 roku, w okresie od I maja do 31 paidziernika.

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o satrtotz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 40) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci pozytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm. L) zarz4dzam,

co nastgpuje:

s1
1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadan publicznych w dziedzinie turystyki

i krajoznawstwa, w formie wsparcia zadania, pn. Promocja i prezentacja walor6w
turystycznych Miasta Bialystok, planowanych do realizacji w 2023 roku,
w okresie od 1 maja do 31 pet2dziemika.

2. Tre56 ogloszenia otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa w ust.1, stanowi zal4cznik
do niniej szego zaruqdzerua.
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Zarz4dzertie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zal4cznik do Zarz4dzenia N, )9)...tZl
Prezydenta Miasta Bialegostoku

z dnia .Ql. . ..marca 2023 roku

WARUNKI KONKURSU OFERT
ogloszonego przez Prezydenta Miasta Bialegostoku

na realizacjg zadafi publicznych
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa

dla podmiotr5w wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2022 r. po2.7327 z p6in.zm.) w formie wsparcia zadania.

l. Nazwa zadania: Promocja i prezentacja walor6w turystycznych Miasta Bialystok.
2. Cel zadania: zaspokajanie potrzeb mieszkairc6w miasta oraz turyst6w w rozwoju przemysfu

czasu wolnego, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, edukacji krajoznawczel, a tak2e
popularyzacja i prezentacja walor6w turystycznych miasta Bialystok.

3. Opis zadania:
Promocja walor6w turystycznych Miasta Biaiystok poprzez:
1) organizacjq imprez i wydarzei turystycznych na terenie Miasta Bialystok np. festiwale,
pikniki;
2) keowanie i rozw6j produkt6w turystycznych Bialegostoku np. wytyczanie nowych szlak6w
kulturowych lub promocja ju2 istniej4cych;
3) organizacja przedsiqwziqi promuj4cych atrakcje turystyczne Bialegostoku (np. spoty
promocyjne, spacery tematyczne, wycieczki po mie6cie, gry miejskie, wydawanie bezplatnych
publikacji i wydawnictw turystycznych, promocyjnych lub informacyjnych - mapy, ulotki,
questy i inne).

$2
WysokoSd Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadaf w dziedzinie
turystyki i krajoznawstwa w budiecie Miasta w roku 2023 w przedmiotowym konkursie.

Na realizacjE zadan publicznych w zakesie turystyki i kajoznawstwa w 2023 roku
okreSlonych w $ 1 ust. l, Prezydent Miasta Bialegostokt przeznaczyl w bud2ecie
Miasta Srodki w wysoko6ci 150 000 zlotych. Kwota ta mo2e ulec zmianie, gdy nast4pi
zmiana bud2etu Miasta, w czqlci przeznaczonej na realizacjq zadah z wa2nych
przyczp, niemo2liwych do przewidzenia w dniu oglaszania konkursu lub w
przypadku stwierdzenia, Le zadanie mo2na zrealizowa6 mniejszym kosztem lub
zlo2one oferty nie uzyskaj4 akceptacji komisji.

I

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

$l
Rodzaj zadania



s3
Za'sarJy przyznawania dotacj i

| . Zlecerie zadania i udzielenie dofinansowania nastqpuje z odpowiednim zastosowaniem
przepis6w art. i6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci 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 po2i.zm.) oraz innych wlaSciwych przepis6w.

2. O przTznarie dotacji na realizacjqzadania mog4ubiegai siq:
1) organizacje pozarzqdowe w rozumieniu ustawy;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie przepis6u'

o stosunku Pairstwa do Ko6ciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Paristwa do innych koSciol6w i mviqzkow wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolno6ci sumienia i wlznania, je2eli ich cele statutowe obejmuj4
prowadzenie dzialalnoSci poZlku publicznego w przedmiotowym zakresie;

3) stowarzyszenia jednostek samorz4du tery4orialnego;
4) sp6ldzielnie socjalne;
5) sp6tki akcfne i sp6lki z ograniczon4 odpowiedzialno3ci6 kt6re nie dziatajqw

celu osi4gniqcia zysktt oraz przeznaczajq caloSi dochodu na realizacjq cel6w
statutowych oraz nie przeznaczajq zysku do podziafu miqdzy swoich
udzialowc6w, akcjonariuszy i pracownik6w.

3. Dwa lub wiqcej podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 2, mog4 zlo2yt ofertq wsp6lnq.
Oferta wsp6lna wskazuje:

1) jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bEd4 wykony,rvai
poszczeg6lne podmioty;

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

_ z zaslrzeieniem, 2e prowadzq dzialalno6i statutowq w dziedzinie turystyki
i kraj oznawstwa.

5. Oferent powinien posiadai zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub
dostqp do takiej bazy oraz zasoby osobowe, zapewniajqce wykonanie oferowanego
zadania.

6. ZloZenie oferty o dotacjq nie gwarantuje przyznaria Srodk6w w wysoko6ci, o kt6r4
wystqpuj e Oferent.

7. Oferent w ramach realizacji zadania publicznego zobowi4zany jest do spelnienia
minimalnych wymagari sfu24cych zapewnieniu dostqpnoSci osobom ze szczeg6lnyrni
potrzebami, o kt6rych mowa w ustawie o zapewnianiu dostgpnoici osobom ze
szczegdlnymi potrzebami z dnia l9 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2210).

8. Dotacje na realizacjq zadah publicznych w turystyki i krajoznawstwa mog4 byi
wykorzystane w szczeg6lno6ci na:

1) wynagrodzenia, honoraria wyplacane na podstawie um6w o dzielo i umowy
zlecenia;

2) wynajem obiekt6w i terenu niezbqdnego do przeprowadzenia zadania oraz
koszty korzystania z obiektu (energia, woda, itp.);

3) koszty obstugi technicznej:
4) koszty transmisji intemetowych;
5) koszty wydawnicze i promocyjne:
6) materialy;
7) zaktry usfug obcych;
8) zakup praw autorskich niezbqdnych do wykonania zadania;

{,



9) koszty administracyjne bezpo6rednio zwi4zane z realizacjqzadania.
9. W zestawieniu koszt6w realizacji zad,aria r,ale2y uwzglqdnii rodzaje koszt6w, kt6re

bqd4 mialy potwierdzenie w dokumentach ksiqgowych oferenta (umowy, faktury,
rachunki) oraz ewentualnie wycenq wkladu rueczowego oraz wkladu osobowego.

10. Dotacje na realizacjq zadaA Etbliczrrych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa nie
mog4 by6 wykorzystane na:

1) koszty stale podmiot6w, w tyrn: wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia,
utrzymanie i wyposa2enie biura z wyl4czeniem bezpo6rednich koszt6w
zwiqzanych z realizacjqzadania, podatki, cla, oplaty skarbowe;

2) zakup paliwa;
3) zobowi4zania powstale przed datqzawarcia umowy o udzielenie dotacji;
4) oplaty leasingowe oraz zobowrqzania z t).tutu otrzymanych kredyt6w;
5) nabycie 1ub dzierzawq grunt6w;
6) prace budowlane, zadania inwestycyjne i remontowe;
7) dzialalrcSt gospodarcz4 i polityczn4.

I l. W kosztorysie zadania nale2y uwzglqdnid wyl4cznie koszty niezbqdne dla realizacji
tego zadania. Nie mo2e w nim by6 uwzglqdniony podatek od towar6w i ustug (VAT) w
wysoko6ci, w kt6rej podatnikowi przystuguje prawo dojego odzyskania 1ub ro zliczenia
w deklaracjach skladanych do Urzqdu Skarbowego, przy czw:

1) wnioskodawcy, kt6rzy nie maj4 prawnej mo2liwo6ci odzyskania lub rozliczenia
podatku VAT od towar6w i uslug zwi4zanych z realizacjqzadania (dla kt6rych
podatek VAT jest kosztem) - sp orzqdzajqkosztorysy w kwotach brutto (l4cznie
z podatkiem VAT):

2) wnioskodawcy, kt6rzy majq mo2liwo56 odzyskania lub rozliczenia podatku
VAT od towar6w i uslug zwi4zanych z realizacjq zadania (w calo6ci lub w
czq6ci) - sporz4dzaj4 kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzglqdniaj4 w nich
kwot podatku VAT, kt6re bEdq podlegaiy odzyskaniu lub rozliczeniu).

12. Na sumq wszystkich koszt6w realizacji zadania skladajq siq:
I1 planowana dotacja:
2) wklad wlasny:

a) wklad wiasny finansowy,
b) wklad wlasny niefinansowy (osobowy i rzeczowy),

3) Swiadczenia pieniq2ne od odbiorc6w zadania.
13. Na wkiad wlasny finansowy o kt6ry,rn mowa w ust. l2 pkt 2 ppkt a) skladaj4 siq:

1) Srodki finansowe wlasne;
2) Srodki finansowe publiczne uzyskane od organ6w wladzy publicznej w formie

dotacji;
3) pozostale Srodki finansowe pozyskane przez oferenta.

14. Udzial wkladu wlasnego finansowego o kt6rym mowa w ust. 12 pkt 2 ppkt a) oraz ust.
1 3 w stosunku do sumy wszystkich koszt6w realizacji zad,ania nie mo2e byi ni2szy ni2
5o/".

15. Suma koszt6w administracf nych (obsluga ksiqgowa, obsluga prawna, koordynacja,
koszty material6w biurowych) bezpoSrednio zwiqzanych z realizacjqzadania, nie mo2e
przekroczy(, 207o sumy wszystkich koszt6w je go realizacli.

16. Wycena wkladu osobowego Oferenta powinna by6 dokonywania z uwzglqdnieniem
stawek rynkowych za pracq danego rodzaju.

17. Wycena wkladu rzeczowego Oferenta powinna by6 dokony.lvana jedynie w zakesie,
w jakim ten bqdzie wykorzystany podczas realizacji zam6wienia publicznego
(np. w oparciu o koszt wynaj qcia danej rzeczy) i powinna opierai siq na podstawie cen

rynkowych.



18. WysokoS6 przyznanej dotacji moZe byt, niLsza, ni2 wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent moZe:

i) negocjowai zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszyd:
a) deklarowany wklad wlasny finansowy o kt6ry,rn mowa w ust. 12 pkt 2

ppkt a) oraz ust. 13 z t1ulr1, 2e zobowi4zany jest do utrzymania
procentowego udziafu wkladu wlasnego finansowego w stosunku do
kwoty dotacji, wynikajqcego z oferly,

b) deklarowany wklad osobowy oraz rzeczowy zawarty w ofercie
proporcjonalnie do zmiany zakresu projektu.

2) zrezygnowac z dotacji, oSwiadczaj4c o tym pisemnie w ci4gu 14 dni od dnia
powiadomienia o wysoko6ci przyznanej dotacji. W szczeg6lnie uzasadnionych
przypadkach oSwiadczenie to mo2na zloLyc po terminie wymienionym wy2ej.
OSwiadczenie powinno byi skierowane do Departamentu Kultury, Promocji
i Sportu UrzEdu Miejskiego w Biatymstoku zawierai nazwq zadania, pieczqi
oferenta oraz podpisy os6b uprawnionych do skladania o6wiadczenia woli
w imieniu oferenta.

i9. Oferent, kt6ry otrzymal dotacjq mniejsz4 ni2 wnioskowana zobowi4zany jest do
przedlo2eria za po6rednictwem platformy Witkac.pl aktualizacji zestawienia koszt6w
realizacji zadania oraz ewentualnie planu i harmonogramu dzialanlopisu zakladanych
rezultat6w realizacji zadania publicznego/dodatkowych informacji dotyczEcych
rezultat6w realizacji zadaria, w terminie 14 dni od dnia opublikowania wynik6w
konkursu ofert na stronie www.bialystok.pl.

20. Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wii podmiotowi wylonionemu
w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przlpadku, gdy:

l) okaze siq, i2 rzeczywisty zakres realizowanego zadania znaczqco odbiega od
opisanego w ofercie;

2) zostanq ujawnione nieznane wczesniej okoliczno6ci, podwa2ajqce
wiarygodnoSi merloryczn4 lub finansow4 oferenta.

21. Prezydent Miasta Bialegostoku odmawia podpisania umowy i przekazania dotacji
w przypadku, gdy oferent zmniejszy sw6j wklad wlasny finansowy o kt6ry,rn mowa w
ust. 12 pkt 2 ppkt a) oraz ust. 13 w stosunku wiqkszym ni2 proporcjonalnie do
zmniej szonej dolacji, z zastrze2eniem ust.22.

22. W przypadku gdy podmiot wyloniony w konkursie nie otrzlnna Srodk6w finansowych
z innych Lrodel, o kt6rych mowa w ust. 12 pkt 2 i 3 lub otrzyma je w mniejszym
zakresie, w6wczas wklad wlasny finansowy ulega zmniejszeniu tak2e o wysokoS6
nieotrzymanej kwoty.

s1
Terminy i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadania powinna odby6 siq w terminie od I maja 2023 r. do
3l paidziernika 2023 r.

2. Oferent zobowi4zanyjest do:
1) wyodrqbnienia w ewidencji ksiqgowej Srodk6w otrzymanych na realizacjq

umowy (utrzymywanie oddzielnego subkonta na rachunku bankow),rn
organizacji b4dZ oddzielnego rachunku bankowego, na kt6re zostanie
przekazara dotacja i na kt6rym bqdq znajdowaly siq wyl4cznie 6rodki
przekazate w ramach umowy);

/l
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2) umieszczenia: logo ,, Bialysro,t" i informacji o nastqpuj4cej trelci: ,,Zadunie
sJinansowane ze lrodkdw z bttdietu Miasta Bialegostoku", na wszystkich
materialach, w szczeg6lnoSci promoc/nych, informacyjnych, dotycz4cych
realizowanego zadnia, w spos6b zapewniaj4cy jego dobr4 widocznoSi.

3) dostarczenia na wezwanie Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzqdu
Miejskiego w Bialymstol-u oryginal6w dokument6w (faktur, rachunk6w),
celem kontroli prawidlowo6ci wydatkowania dofinansowania oraz kontroli
prowadzenia wlaSciwej dokumentacji z fiqzwiqzanej. Kontrola, o kt6rej mowa
wfej, nie ogtanicza prawa do kontroli caio6ci realizowanego zadania pod
wzglqdern f,rnansowym i merytorycznym;

4) sporzqdzania i skladania sprawozdan z wykonania zadania publicznego
w terminie okeSlonym w umowie wg wzoru okreSlonego w rozporz4dzeniu
Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24
pu2dziemlka 2018 r. (Dz.U. z 2018 r.poz. 2057) w sprawie wzoriw ofert i
ramowych wzoriw umdw dotyczqcych realizacji zadari publicznych oraz
wzor6w spranozdafi z wykonania tych zadari, za po6rednictwem platformy
Witkac.pl oraz w wersji papierowej.

5) sporz4dzenia i zlo2enia wraz ze sprawozdaniem wykazu dokument6w
ksiqgowych zawieraj4cego: numer dokumentu ksiqgowego, numer porz4dkowy
z zestawienia koszt6w realizacji zadaria, datq wystawienia dokumentu
ksiqgowego, nazwq kosztu, warto5i wydatku poniesionego z dotacji.

3. W ofercie obligatoryjne jest zamieszczenie informacji o planowanych rezultatach
realizacji zadania plblicznego, planowanym poziomie ich osi4gniEcia oraz sposobie
monitorowania osi4gniqcia rezultatu (punkt III.6 oferty).

4. W trakcie realizacji zadania mog4 byi dokonane zmiany w zakresie przyjqtych
rezultat6w zadania publicznego. Zmiany warto6ci poszczeg6lnych zalolonych
rezultatow wymagaj4 zgody Zleceniodawcy oraz aneksu do umowy.

5. Dofinansowanie realizacji zadaria obejmuje koszty finansowane z dotacji poniesione
od dnia przekazania dotacji na rachunek bankowy oferenta do dnia wskazanego w
zawarlej umowie, nie p62niej niZ do dnia 3l puldzierrilka 2023 r.

6. Wklad finansowy oferenta o kt6rym mowa w $ 3 ust. i2 pkt 2 ppkt a) oraz pkt 3

powinien by6 poniesiony w terminie wskazanym w zawartej umowie, nie wczeSniej
nr| | maja 2023 r. i nie p62niej ni2 do dnia 31 paLdzt emlka 2023 r.

7. Zadanie powinno by6 zrealizowane z najwy2sz4 staranno6ci4 zgodnie ze z1o2on4 ofert4
i zawart4 umow4 oraz obowi4zujqcymi przepisami prawa.

8. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umow4 Srodki finansowe podlegaj4
niezwlocznemu zwrotowi do bud2etu Miasta Bialegostoku.

$s
Dokonywanie przesunigd w zakresie ponoszonych wydatk6w w czasie realizacji projektu

1. Je2eli dany wydatek wykazany w sprawozdanfu z rcahzacji zadania publicznego niejest
r6wny odpowiedniemu kosztowi okre6lonemu w umowie, to uznaje siq go za zgodny z
umow4 wtedy, gdy nie nastqpilo zwiqkszenie tego wydatku o wiqcej ni2 lUok.

s6
Skladanie ofert

1. Ofertq naleLy zlo2y(, za poSrednictwem platformy Witkac.pl wraz z dostarczonym do
Prezydenta Miasta Bialegostoku potwierdzeniern zlo2enia oferty w wersji papierowej



wydrukowanym z systemu Witkac.pl podpisanym przez osoby uprawnione do
reprezentacji, z jednakow4 sum4 kontroln4 najp62niej w terminie do dnia
30 marca 2023 r. do godz. 15.30, w zamkniqtej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs ofert
w dziedzinie turystyki", za poSrednictwem:

1) Kancelarii Og6lnej UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku przy u1. Stonimskiej 1,

15-950 Biatystok;
2) operatora pocztowego, na adres: Urzqd Miejski w Bialynstoku,

ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok.
2. O zachowaniu terminu decyduje data wptywu do Urzgdu Miejskiego w

Bialymstoku.
3. Jeden oferent mo2e w konkursie zlo2y6 maksymalnie 2 ofefi.
4. Wszystkie pola oferty musz4 zostai czlelnie wypelnione. W pola, kt6re nie odnoszq

siq do oferenta, nale?y wpisa6 ,,nie dotyczy". W formularzu oferty nie wolno
dokonywai 2adnych skre6leri i poprawek, poza wyru2nie wskazan),rni rubrykami.

5. Wz6r oferty okreSlony w rozporzqdzeniu Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw
Po2lku Publicznego z dnia 24 pa2dziarrtka 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w
sprcrwie wzoriw ofert i ramowych wzordw um6w dotyczqcych realizacji zadafi
publicznych oraz wzordw sprawozdafi z wykonania tych zadafi znajduje siq na stronie
intemetowej - BIP bezpo3rednio pod ogloszonyrn konkursem pod adresem:
http://www.bip.bialystok.ol (dzial:,,Konkursy'').

6. Oferenci obowiqzani sq obligatoryj nie do zlo2enia w wersii papierowei

a) w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze
S4dowym- kopiq aktualnego wyci4gu z innego rejestru lub ewidencji,
ewentualny inny dokument potwierdzaj4cy status prawny oferenta. Odpis
musi byd zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego
kiedy zostal wydany

b) w przypadku wyboru in-nego sposobu reprezentacji oferent6w skladaj4cych
ofertq ni2 wynikaj4cy z Krajowego rejestru S4dowego 1ub innego
wlaSciwego rejestru - dokument potwierdzaj4cy upowa:2nienie od dzialania
w imieniu oferenta

c) kopiq umowy lub statut sp6lki- w przypadku gdy oferent jest sp6lk4 prawa
handlowego, o kt6rej mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dr,;.a 24 kwietnia
2003 r. o dzialalno5ci po2lku publicznego i wolontariacie

d) kopiE statutu oferenta.

7. Zalqcznlki nale2y zloLyd w wersji papierowej, skladaj4c je razem z ofert4
8. Oferent zobowi4zany jest w terminie 14 dni od daty ogloszenia wynik6w konkursu,

przeslad dokumenty niezbqdne do przygotowania projektu umowy o zlecenie realizacji
zadania publicznego, w tym:

a) zaktualizowan4 ofertq i/lub plan i harmonogram i/lub kalkulacjq
przewidywanych koszt6w, aktualizacjq rezultat6w, stanowi4cych zalqczniki
do umowy- w przypadku przlznania mniejszej kwoty ni2 wnioskowana lub
w przypadku rekomendacji Komisji do wprowadzeni a zmian,

b) oSwiadczenie Zleceniobiorcy dotyczqce podatku VAT.

t]
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I . Planowane ostateczne rozstrzygniqcie konkursu nast4pi nie p62niej, ni2 w ci4gu 2 I dni od
ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2. Kryteria, kt6re bgd4 brane pod uwagg przy wyborze ofert oraz okre5leniu kwoty
dofinansowania:

Kryterium ocenv ofert: Liczba punktrin :

I Mo2liwoSi realizacji zadania publicznego, w tym:

- ocena dotychczasowych projehdw/edycj i/zadai w zalaesie
turystyki i lcr aj oznaw s rw a,

- ocena sposobu realizacji zadania,

- realnoit zaproponowqnego programu.

0-20

2 Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania, w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

- rzetelnoit przedloionego planu rzeczowo-finansowego,

- zasadnoit wydatkowania irodk6w/analiza koszt6w,

- spitjnoit kalkulacj i koszt6w z opisem rzeczowym/merytorycznym

0- l5

3 Proponowana jakoSi wykonania zadania, w tym:

- liczba i jakoit planowanych wydarzefi.

- lcrqg odb ior c 6w /zalcr e s proj e hu,

- ocena przedsigwzigcia pod wzglgdem wplywu na promocjg
turystycznq Bialegostoku.

- dobdr przyjgty"ch narzgdzi, form i metod prezentacjii turystycznej
Miasta.

- atrakcyjnolt i dostgpnoii projehu dla odbiorc6w,

- znaczenie zadania dla rozwoju turyslyki w Bialymstoku,

- wielkoit nakladu.
publikacji

wartoit poznawcza i jakoit planowanych

0-25

I Kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych realizowane bqdzie
zadanie.

0-5

WysokoS6 udziafu Srodk6w finansowych wlasnych i pochodz4cych

z innych 2rodel na realizacjq zadania publicznego, w tym:
0-10

$7
Termin, kryteria i tryb dokonyrvania w-vboru ofert

Lp.



- procentowy wklad wlasny oferenla,

-pozyskiwanie irodk6w przez oferenta z innych irddel publicznych.

6 Wklad niefinansowy (rzeczowy, osobowy), w tym 6wiadczenia
wolontariuszy i pracy spolecznej czlonk6w, planowany przez

oferenta.

0- l0

7 Ocena realizacji zadari zleconych w latach poprzednich, w tym:

- dotychczasowo wspdlpraca podmiotu z Miastem oraz innymi
instytucjami i przedstawicielami brdniy turystycznej (rzetelnoit.
znajomoit branay turystycznej, lerminowoit wykonania i
r ozl iczania do tyc hczasowyc h zadaft)

0- 15

3. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, kt6re uzyskajq co najmniej 70
punkt6w.

4. Decyzj q o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji oraz ich wysoko6ci podejmuje Prezydent
Miasta Bialegostoku.

5. Wykaz podmiot6w, kt6rym przyznano dotacje oraz ich wysoko66 wraz z prz;yznanq
liczbq punkt6w, o ile takie przyznano, jednostka organizacyjna Urzqdu zamieSci w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu, na stronie intemetowej Miasta, w systemie
Witkac oraz na tablicy ogloszeri urzqdu.

6. Od decyzji Prezydenta Miasta Bialegostoku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji
oraz ich wysoko3ci nie stosuje siq trybu odwolania.

7. Podlegaj4 odranceniu oferty:
l) zlo2one na drukach innych ni2 okreSlone w ust. 5 i nie zlo2one w systemie

Witkac.pl,
2) niepodpisane przez uprawnione osoby,
3) niekompletne,
4) zloione po terminie,
5) zlo2one przez podmiot, kt6ry w celach statutowych nie ma zapisanej

dzialalnoSci z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
6) zlo2one na powierzenie realizacji zadania,
7) w kt6rych suma wkladu wlasnego finansowego w stosunku do sumy wszystkich

koszt6w realizacji zadania wynosi mniej ni2 5%,
8) w kt6rych suma koszt6w administracyjnych, bezpo6rednio zwiqzanych z

realizacjqzadania, przek,racza 20% sumy wszystkich koszt6w jego realizacji,
9) bez wypelnionego kt6regokolwiek z oSwiadczeri znajduj4cych siq na koricu

oferty,
l0) trzecia i kolejne oferty zloione przez tego samego wnioskodawcq.

s7
Informacja o zrealizowanych w roku ogloszeniach otwartego konkursu ofert i w roku
poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju.

Podaje siq do wiadomo6ci, 2e w bud2ecie Miasta Bialegostoku suma 6rodk6w przeznaczonych na
realizacjg zadah z dziedziny turystyki i kajoznawstwa wyniosla w roku 2022 269 000,00 zl bruno,

$8
Klauzula informacyjna
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, 2e:

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd, Miejski
w Bialymstoku, ul. Slonimska l, 15-950 Bialystok.

2. W sprawach ochrony danych osobowych mo2na kontaktowai siq z Inspektorem Ochrony
Danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 1 5-950 Bialystok, tel. (85) 879 79
7 9, e-matl: bbi@um.bialvstok.pl.

3. Dane osobowe bgdq przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizacjq zadania publicznego z turystyki i krajoznawstwa, na podstawie art. 6 ust. 1

lit. b) i c) RODO, zgodnie z tstawqz dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie grninnym (Dz.
U. z 2023 r. poz. 40), ustaw4z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

4. Dane osobowe zostanq udostEpnione czlonkom komisji konkursowej, innym uczestnikom
konkursu oraz podmiotom, kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

5. Pozyskane dane bqd4 przechowy,r,v ane przez okes 5 lat, a w przypadku danych zawartych
w umowach o udzielenie dotaclt przez okres l0 lat;

6. Uczestnikom konkursu przysluguje prawo do dostqpu oraz sprostowania danych
osobowych (skorzystanie z tego prawa nie mo2e skutkowai zmian4 wynik6w konkursu
oraz nie mo2e naruszat integralno6ci protokotu i jego zalqczrik6w), usuniqcia danych,
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w sytuacj ach
przewidzianych przepisam i prawa.

7. W zwiqTku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguj e prawo do wniesienia skargi
do organu tadzorczego, kt6rlrn jest Prezes UrzEdu Ochrony Danych Osobowych,
gdy zajdzie podej rzenie, 2e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych wynika z przepis6w ustawy, a ich niepodanie skutkowai bqdzie
odrzr.rceniem oferty lub niepodpisaniem umowy.

9. Dane nie bqd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tyrn
profilowaniu.
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