
ZAR.ZĄDZE|{IE Nr 20.2015

woJTA

GMINY GORAJ

z dnia 17 lutego 2015 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofeń na realizację
zadania z zakresu działalności na rzeczosób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 31 ust z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2013 r. paz. 594 z późn, zm,), art, 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolit1- tekst jednolity,Dz.U.
zża14 r.. poz. 1118 z późn. zm \, zarządza się co następuje.

§1

l. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert na realizację
zadania z zakresu działalności na rzecz osob niepełnosprawnych zwaną dalej

Komisją, w składzie:

1) Zenon Głowala * Przewodniczący (Sekretarz Gminy)
2) Maria Walec - Sekretarz (księgowa GZEAS w Gora|u)
3) Andrzej Fiedurek - Członek (inspektor ds. obsługi i konserwacji sprzętu

gminnego)

4) Danuta Jabłońska * Członek (przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjacioł
Ziemi Goraj skiej,,GORAJSZ CZYZN A" ),

5) Bolesław Oleszek - Członek (przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych,,ZAGRODZANIE")

2. Do zadań Komisji nalezy rozpatrzenie i wybór ofert na rea|tzaiję zadania, o

ktorym mowa w ust 1, zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o
konkursie ofert.

§2

Komisja pracuje zgodnie z Regułaminem Komisji Konkursowej stanowiącym
zŃącznlk da zarządzenia.

§3

Wykorianie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na

stronie internetowej Gminy Goraj, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie
Informacj i Publicznej.
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Załąc,mk
do Zaruądzańa nr 20.2015

Wójta Crminy Goraj
z dnia l7lutĘo 2015 r.

REGULAMIN

pracy Komisji Konkursowej do rozputlżenia ofeń w otwartym konkursie ofeń nn

realizacię zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprewnych

§1
Konkurs jest przeprowadzany na podstawie przopisów ustalvy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o rlziałalności pożytku public7nego i rvolontariacie Clekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.

1t18 z późn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

§2

1. Do zadań komisji rw|ezy rozpatrzenie ofert oraz dokonanie ich oceny z uwzględnieniem
nasĘpujących kryteriów :

1) Mozliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

2\ Ocena kalkulacji kosaów z-adaaia w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

przedstawiona w ofercie,, 3) iroponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących

zadanie,
4) Przy wniosku o wsparcie zadania - planowany przez oferenta udział Środków

finansowych własnych lub środków finansowych pochodących z innych źródeł

na realizacj ę zailańa publiczrego,
5) Planowany wkład rzeczow}, i osobowy oferentą w t}T n świadczenra

wolontariuszy i praę spdeczĘ członków,
6) Sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofenę w latach poprzednich z

uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrąrmanych
na ten cel środków,

7) Spełnienie mer}torycznych waruŃów realizacji zadania wynikających ze wzoru

oferty,i ogłoszenia o konkursie.
Kużńy z członków Komisji ocenia punktowo złożone oferry, według kryteriów

określonych w ust. 1, stosując przy ocenie danego kryteńum skalę od 0 do 5.

Wymagana liczba punktów uprawniających oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50 %

maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.
W razie uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów, o

wyborze oferty decyduje dodatkowy punkt Przewodnicącego Komisji.
Kwota prryznanej datacji może być niższa od określonej w ofercie, a iloŚĆ zadń
przewidzianychprzez oferenta do realizacji propoĘonalnie zmniejszoną w uzgodnieniu
z ofęręntem.

6. Komisja konkursowa dokonuje wstępnego podziału środków finansowYch
pizerrracronych na realizację poszczególnych zadó ujętych w ofertach złożonych w
konkursie i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi,
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4. Komisja rozpatruje oferty w terminie do 25 lutego 2015 r.
5. W pracach komisji nie mogą brac udziału osoby, które są członkami władz podmiotów

ubiegająrych się o dotacje.

§4

1. Poszczególni człoŃowie komisji dokonują indywidualnej oceny merytorycznej
każdej z ofert na karcie oceny, ktorej wzór określono w zńączńku nr 1 do
niniej szego regulaminu.

2. Po dokonaniu oceny indywidualnej każdej z ofert Komisja sporządza zbiorczą
ocenę merytoryczną ofert ńożonych na dane zadanie, sumując punkty przyzrrane
danej ofercie przez kazdego z cźoŃow komisji. Wzor zbiorczego formularza
oceny mer5ćorycznej ofert okreŚlono w załączniku nr 2 do regulaminu.

3. Komisja rekomenduje oferty, które uzyskały największą ilość punktow. W
przypadku niskiej oceny złożonych ofert Komisja może nie rekomendować żadnej
z nich lub rekomendować oferty na kwotę niższą od przenlaczonej na wsparcie
zadań w przedmiotowym konkursie.

4, W razi odrzucenia wszystkich ofert zgłoszonych do konkursu lub w razie nie
wyłonienia ofeń, komisja uznaje, ze konkurs nie doprowadził do wyłonienia
oferty.

5. Komisja sporządza protokoł z przeprowadzonych czynności, zawierający w
szczegolności:

1) datę i miejsce sporządzenia protokołu,
2) imiona i nazwiska człoŃów Komisji Konkursowej obecnych na

posiedzeniu,
3) liczbę ofert ogołem złożonych w konkursie,
4) wykaz ofert żożonych na poszczególne zadania (działania),

. 5) wykaz ofert rekomendowanych do realizacji w ramach ogłoszonego
konkursu, zawierający m.in. nazwę oferenta nazwę zadania oraz
proponowaną ilośc dotacji, ilośc zdobytych punktów, wraz z
uzasadnieniem wyboru,

6) ewentualne uwagi człoŃow Komisji Konkursowej,
7) podpisy członków komisji Konkursowej.

6. Protokoł podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu,
7 . Do protokofu dołącza się oferty oraz indywidualne i zbiorcze formularze oceny

merytorycznej ofert, wypełnione i podpisane przez człoŃow Komisji
Konkursowej.

§5

Komisja ulega rozwiązaniu po podpisaniu zarądzenia przez Wojta Gminy Goraj o
dofinansowaniu zaopiniowanych ofert.



Załącznik nr 1do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

FORMU!ńRZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERW

na realizację zadania:

(wpisać nazwę działania - zadania zgodnie z ogłosu eniem o konkursie)

Nazwa oferenta:

nr oferty:

lmię i nazwisko członka Komisji Konkursowej dokonującego oceny:

Podpis członka komisji dokonującego oceny: ...:...............

Goraj, dnia ......"........ 2015 roku

t.p. Opis kryteńum oceny
Licńa punktów

(r skali od 0 do S}

1.
Możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składająry
ofertę,

2.
Ocena kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu
łzeczowego zadania pnedstawiona w ofercie,

3.

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje ońb
realizujących zadanie,

4.

Przy wniosku o wsparcie zadania - planowany przez oferenta
udział środków finansowych własnych lub środków finansowych
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5.
Planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w Ęm
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6.

Sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach
poprzednich z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz
sposobu rozliczenia otrzymanych na ten celśrodków,

7.
Spełnienie merytorycznyó warunków realizacii zadania
wynikającyń ze wzoru ofeĄ iogłoszenia o konkursie.

Łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta



Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

ZBlORCry FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT

na realizację zadania:

lmiona i nazwiska członków Komisji:

Lp. kryterium oceny

llość punktów
przyalanych ofercie na

realizrcję danego zadanaa
przez czlonkół komisji

konkursotrej

1.
Możliwości zrealizowania zadania prżez podmiot sHadający

ofertę,

2.
Ocena kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania przedstawiona w ofercie,

3.
Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacie osób

realizujących zadanie,

4.

Prry wniosku o wsparcie zadania - planowany przez oferenta

udział środków finansowyń wtasnyń lub środków

finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację

zadania publicznego,

5.
Planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym

świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

5.

Sposób realizacji zadań pnez podmiot składający ofeńę w

latach poprzednich z uwzględnieniem rzetelności i
terminowości oraz sposobu rozliczenia otrrymanych na ten cel

środków,

7.
Spelnienie merytorycznych warunków realizacji zadania

wynikających ze wzoru ofeĄ i ogłoszenia o konkursie.

Suma punktów

Podpisy członków Komisji:

1.

ĄJ.

4,

Goraj, dnia ... .. 2014 r.


