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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku  

Nr 11/2015 
z dnia 08 maja 2015r. 

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, który działa w imieniu Starosty 

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania dotyczącego 
organizacji i przeprowadzenia działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących miasto Białystok  
w ramach „Programu Aktywizacja i Integracja w 2015 roku – Białystok” 

 
 

1. Rodzaj zadania 
Organizacja i przeprowadzenie działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób objętych 
programem PAI. 
 
2. Wysokość środków publicznych (w zł) przeznaczonych na realizację zadania 

2.1. Zleceniodawca zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji 
do wysokości 22 400,00 zł. 

2.2. Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że: 
a) zadanie można realizować mniejszym kosztem, 
b) zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych 

przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 
 

3. Zasady przyznawania dotacji 
3.1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, przy czym oferenci muszą być podmiotami prowadzącymi działalność 
statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

3.2. Dotacja zostanie przyznana do wysokości zabezpieczonych środków w ramach powierzenia 
wykonania zadania publicznego. 

3.3. Oferent może otrzymać tylko jedną dotację. 
3.4. Warunkiem ubiegania się o udzielanie dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego 

przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w 
rozporządzeniu MPiPS z 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty (Załącznik 1) i ramowego wzoru 
umowy (Załącznik 2) dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Załącznik 3) (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz 25). 

3.5. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, 
wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych). 

3.6. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć ofertę wspólną. 

3.7. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybrana jedna oferta. 
3.8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
3.9. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, nie będą podlegały rozpatrywaniu pod 

względem merytorycznym. 
3.10. Wynagrodzenie dla wybranego Oferenta musi być skalkulowane w oparciu o stawkę 

godzinową pracy trenera i ma charakter dotacyjny. W związku z powyższym Powiatowy Urząd 
Pracy w Białymstoku nie ma możliwości, oprócz dotacji przekazanej wybranemu Oferentowi, 
poniesienia wydatków dotyczących m.in. kosztów organizacji zajęć, materiałów szkoleniowych, 
cateringu czy transportu uczestników programu. Oferent może w ramach przyznanej dotacji, 
poza wynagrodzeniem trenerów ponosić koszty związane z realizacją zajęć. 
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4. Termin i warunki realizacji zadania 
4.1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od VIII– XI 2015r. w dwóch dwumiesięcznych cyklach. 
4.2. W ramach realizacji niniejszego zadania finansowane będą wydatki związane ze świadczeniem  

i organizacją profesjonalnych działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób 
bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących miasto 
Białystok. 

4.3. Miejsce realizacji zadania: Białystok. 
4.4. Szczegółowe informacje dotyczące zleconego zadania: 

a) Grupa docelowa PAI – 40 osób bezrobotnych z ustalonym profilem III, korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny. Zamawiający 
wskaże Oferentowi uczestników integracji społecznej przed rozpoczęciem działania. 

b) Harmonogram – działania z zakresu integracji społecznej organizowane będą w dwóch 
dwumiesięcznych cyklach w okresach: VIII-IX 2015r., X-XI 2015r. w. W każdym cyklu przewiduje 
się dwie 10 osobowe grupy. Tygodniowy wymiar czasu zajęć z zakresu integracji społecznej 
każdej z grup wynosi 10 godzin. Zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie z 
pominięciem świąt: I cykl: grupa I – poniedziałek, środa, grupa II – wtorek, czwartek, II cykl: 
grupa III – poniedziałek, środa, grupa IV – wtorek, czwartek. Zajęcia, które nie odbyły się z 
powodu świąt należy zrealizować w innym terminie, w okresie podstawowego okresu realizacji 
integracji społecznej dla konkretnej grupy. 
Równolegle z odbywaniem zajęć integracji społecznej uczestnicy biorą udział w pracach 
społecznie użytecznych organizowanych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeniem MPiPS w sprawie organizowania prac 
społecznie użytecznych (Dz.U. z 2011r. Nr 155, poz. 921). Prace społecznie użyteczne 
organizowane są w wymiarze 40 godzin w miesiącu, po 10 godzin w każdym tygodniu.  
Oferent na potrzeby prawidłowego rozliczenia godzin dla każdego uczestnika ustali 
indywidualny harmonogram uczestnictwa oraz stworzy indywidualną listę uczestnictwa 
uwzględniającą równoległy udział uczestnika w pracach społecznie użytecznych. 
Podstawowy okres realizacji integracji społecznej trwać będzie 2 miesiące, maksymalnie 10 
godzin tygodniowo na jednego Uczestnika, łącznie nie więcej niż 80 godzin w ciągu 
zaplanowanych 2 miesięcy. 

c) Działania – w zakresie realizacji zadania integracji społecznej w PAI zaplanowano  następujące 
działania, efekty i mierniki realizacji: 

 Grupowe poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 8 godzin tygodniowo, w tym zajęcia w formie 
warsztatów trenerskich w wymiarze 6 godzin tygodniowo: 

Tematyka: 
- trening kompetencji społecznych, 
- automotywacja, 
- budowanie pewności siebie i poczucia własnej skuteczności, 
- umiejętności poszukiwania pracy, 
- autoprezentacja, przygotowanie do spotkania z pracodawcą (kreowanie i utrzymywanie 

pozytywnego wizerunku), 
- formalne aspekty zatrudnienia, rodzaje umów, 
- utrzymanie zatrudnienia, budowanie relacji w miejscu pracy, 
- zarządzanie sobą w czasie (planowanie, wyznaczanie celów i etapów ich realizacji), 
- finanse, planowanie budżetu, 
- radzenie sobie ze stresem, 
- profilaktyka zdrowia, 
- rozbudzanie gotowości do nabywania nowych umiejętności o znaczeniu zawodowym 

(kształcenie ustawiczne), 
- niwelowanie stereotypów myślowych dotyczących bezrobocia i pełnionych ról społecznych. 

 Grupy wsparcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo: 
Grupy tematyczne: 
- trudności w relacjach społecznych/międzyludzkich: relacje z pracodawcami/ 
współpracownikami, 
- długotrwałe pozostawanie bez pracy. 
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Za godzinę pracy trenera przyjmuje się 60 minut, a zajęcia odbywają się w dni robocze. 

 Mierniki: 
1. Liczba osób, które rozpoczęły udział w PAI – 40 osób, 
2. Liczba osób, które zakończą udział w działaniach w zakresie integracji społecznej bezrobotnych – 

15 osób, 
3. Liczba osób, które zakończą prace społecznie użyteczne – 15 osób, 
4. Liczba osób, u których wzrośnie poziom wiedzy i kompetencji poruszania się na rynku pracy –            

10 osób, 
5. Liczba osób, u których wzrośnie poziom motywacji do podjęcia zatrudnienia – 5 osób, 
6. Liczba osób, u których wzrośnie umiejętność rozwiązywania problemów – 5 osób , 
7. Liczba osób, u których wzrośnie umiejętność współdziałania w zespole – 10 osób. 

4.5. Elementy organizacyjne realizacji zadania: 
a) Oferent zobowiązany jest do sporządzenia listy obecności uczestników i zebrania na nich 

podpisów uczestników. Przedmiotowe listy będą przekazane Zamawiającemu po każdym 
miesiącu realizacji zadania. 

b) Oferent sporządzi ankietę uwzględniającą zaplanowane mierniki i efekty realizacji działań. 
Oferent przeprowadzi z uczestnikami przed i po realizacji zajęć integracji społecznej ww. 
ankiety ewaluacyjne. Przedmiotowe ankiety będą przekazane zamawiającemu po zakończeniu 
podstawowego okresu realizacji integracji społecznej, w ostatnim dniu odbywania zajęć z 
zakresu integracji społecznej. 

c) Oferent na koniec dwumiesięcznego okresu realizacji zajęć z zakresu integracji społecznej 
wystawi pisemną opinię na temat każdego uczestnika i przekaże ją Zamawiającemu. 

4.6. Realizacja zadania przez Zleceniobiorcę będzie prowadzona na bazie obiektu będącego 
własnością Oferenta przystępującego do konkursu lub udostępnionego Oferentowi przez inne 
Podmioty, na podstawie odrębnej umowy użyczenia, najmu/dzierżawy (przynajmniej na czas 
zawarcia umowy na realizację ww. zadania), spełniającego odpowiednie warunki dotyczące 
stanu technicznego budynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-
higienicznego oraz zabezpieczenia danych osobowych w szczególności danych wrażliwych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4.7. Szczegółowe terminy oraz warunki finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa 
zawarta pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku a Zleceniobiorcą. 

4.8. Z przyznanej dotacji nie będą realizowane zobowiązania finansowe zaciągnięte przed dniem 
podpisania umowy. 

4.9. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane przez jednego Oferenta lub wspólnie 
przez kilku Oferentów, gdy oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14, ust. 2-5 Ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku gdy 
zadanie realizowane jest wspólnie, Oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację 
powierzonego zadania. 

4.10. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot 
niebędący stroną umowy, zgodnie z art.16 ust.4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4.11. Bezwzględnie nie jest dopuszczalne pobieranie przez Oferentów jakichkolwiek opłat od 
adresatów zadania. 

4.12. Oferent realizując powierzone zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów 
prawa w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.). 
 

5. Termin i warunki składania ofert 
5.1. Termin składania ofert wyznacza się do 29.05.2015r. do godziny 12.00. 
5.2. Oferty należy składać w godzinach od 8.00. do 14.00 w Sekretariacie, 15-365 Białystok,                        

ul. Pogodna 63/1 (III piętro, pokój 301) z dopiskiem: „Oferta na realizację zadania publicznego w 
2015r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2015 roku – Białystok” lub za 
pośrednictwem poczty bądź poczty kurierskiej. 
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5.3. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową na ww. adres o terminie złożenia oferty 
decyduje data wpływu. 

5.4. Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.  
 
6. Wymagana dokumentacja 

6.1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do złożenia oferty z następującymi 
załącznikami: 

a) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. 
Powyższy odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym i potwierdzony 
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do dokonywania tej czynności.  

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Oferentów składających ofertę wspólną 
niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - do oferty 
należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Oferentów w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

c) kopią aktualnego statutu organizacji  (z uwzględnionymi aktualizacjami zatwierdzonymi przez 
sąd rejestrowy). Organizacje pozarządowe podlegające rejestracji w sądzie dołączają 
kserokopię statutu, na którym znajdują się pieczęcie sądu.  

d) oświadczenie Oferenta/ów o: 
- posiadaniu przez realizatorów zadania uprawnień i kwalifikacji niezbędnych  do realizacji 
zleconego zadania publicznego; 
- dysponowaniu zasobami/lokalem, w którym będzie realizowane zadanie; 
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego. 

6.2. Poza ww. dokumentami obligatoryjnymi Oferent może dołączyć inne rekomendacje i opinie. 
6.3. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego Oferenta, każdy z Oferentów 

zobowiązany jest do załączenia do oferty wszystkie dokumenty wymienione w pkt. a-d. 
6.4. Ofertę oraz załączniki należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej. 
6.5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie podpisanego 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.  

6.6. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane Oferentom. 
6.7. Oferta i obowiązkowe załączniki należy wypełnić w języku polskim albo przetłumaczyć na język 

polski (wystarczające jest tłumaczenie zwykłe). 
 

Zleceniobiorca przed zawarciem umowy ze Zleceniodawcą, zobowiązany jest do dostarczenia: 
1) informacji o składzie osób reprezentujących Oferenta: imiona i nazwiska osób, numery i serie 

dowodów osobistych, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktów roboczych, 
2)  umowy pomiędzy Zleceniobiorcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich 

świadczeń, składających się na realizację zdania publicznego, 
3) informacji o wydzielonym rachunku bankowym do obsługi dotacji. 

 

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 
7.1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Ofert 

(Załącznik 4) 
7.2. Oceny merytorycznej i finansowej złożonych ofert dokona Komisja konkursowa powołana 

Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zgodnie z Indywidualną 
Kartą Oceny Oferty, której wzór wraz ze wskazaniem maksymalnych progów punktowych 
stanowi Załącznik 5. Wzór protokołu Komisji konkursowej stanowi Załącznik 6. 

7.3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, 
działający w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego w drodze Zarządzenia, po zapoznaniu się 
z opinią Komisji konkursowej. 

7.4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zastrzega sobie prawo do: 
a) odwołania konkursu bez podania przyczyny, 
b) przesunięcia terminu składania ofert, 
c) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, 
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d) zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację niniejszego zadania 
w trakcie trwania konkursu, 

e) kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizacje zadania 
publicznego. 

 
8. Termin dokonania wyboru oferty: 

8.1. Zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania 
ofert, określonego w niniejszym ogłoszeniu.  

8.2. Nazwa organizacji pozarządowej, wysokość przyznanej dotacji oraz rodzaj zleconego zadania 
będą opublikowane:  

a) w Biuletynie Informacji Publicznej, 
b) na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, 
c) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na 

zamieszczanie ogłoszeń. 
8.3. Od zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w sprawie rozstrzygnięcia 

wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. 
 
9. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku 

poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.  
W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert (2015) i w roku poprzednim (2014) Powiatowy Urząd Pracy 
w Białymstoku nie realizował żadnych zadań publicznych tego samego rodzaju. 
 
10.  Załączniki 
Nr 1 Oferta realizacji zadania publicznego 
Nr 2 Umowa 
Nr 3 Sprawozdanie  
Nr 4 Karta oferty. Kryteria formalne. 
Nr 5 Indywidualna karta oceny oferty. Ocena merytoryczna oferty. 
Nr 6 Protokół Komisji konkursowej do opiniowania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


