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Zarzjidzenie Nr 136/2014
Wojta Gminy Pacanow
z dnia 8 wrzesnia 2014 roku

w sprawie powolania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygni^cia
otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego Remont X I X - wiecznej drewnianej
dzwonnicy w kompleksie kosciola sw. Idziego w Zborowku.
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U . z 2010 r. Nr 234 poz. 1536): art. 30 ust. 1 i ust.2 o
samorz^dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.); oraz
w zwi^zku z Uchwai^ Nr XLV/289/13 z dnia 10.12.2013 r. w sprawie przyj^cia Programu
Wspolpracy Gminy Pacanow z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi prowadz^cymi
dziatalnosc pozytku publicznego w roku 2014.

powofuj^
Komisje Konkursow^ do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygni^cia otwartego konkursu na
realizacje zadania publicznego w zakresie Remont XIX- wiecznej drewnianej dzwonnicy w
kompleksie kosciola sw. Idziego w Zborowku w nast^puj^cym skladzie:
1. Ewa Satora -przewodnicz^cy komisji
2. Ewa Gmyr - czlonek komisji
3. Alina Drab - czlonek komisji
4. Jolanta Wiktorowicz - czlonek komisji; przedstawiciel organizacji pozarz^dowych
§1
Komisja konkursowa powolana jest do rozpatrzenia ofert konkursowych oraz rozstrzygni^cia
otwartego konkursu ofert ogloszonego przez Wojta Gminy w oparciu o program wspolpracy
gminy z organizacjami pozarz^dowymi w 2014 roku.
§2
Zadania i tryb pracy komisji okresla zal^cznik nr 1 niniejszego zarzadzenia, ktory stanowi
Regulamin Komisji Konkursowej. Komisja dokonuje oceny kazdej oferty przy pomocy
zal^cznika nr 2 (karta oceny wartosci merytorycznych).
§3
Za realizacje zarzadzenia odpowiedzialny jest przewodnicz^cy komisji konkursowej.
§4
Zarz^dzenie Wojta wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zatacznik nr 2 do Zarzadzenia Wojta Gminy Nr 136/2014

KARTA OCENY OFERTY KONKURSOWEJ z posiedzenia komisji
WYMOGI M E R Y T O R Y C Z N E
Za kazdy punk! limit punktow od 0 do 10. Lqczna suma punktow wynosi 100 .
NAZWA ZADANIA

Remont zbiomika wodnego w Stupi

Stowarzyszenie Ochotnicza straz Pozama w Stupi
LICZBA PUNKTOW
WARTOSC MERYTORYCZNA

O FER ENT

Lp.
1.
2.
3.
4.

Rzetelnosc oraz wiarygodnosc Oferenta.
Szczegolowy zakres rzeczowy zadania
Rzetelnosc flnansowa projektu.
Kwaliflkacje osob oraz dotychczasowe
doswiadczenia w realizacji zadan podobnego

5.

Wielkosc deklarowanych srodkow wlasnych
Oferenta.

6.
7.

Innowacyjnosc- nowatorstwo.
Partnerstwo.

8.

Dysponowanie baz^ - odpowiedni^ do
realizacji zadania.

9.

Wielkosc srodkow pozyskanych przez
Oferenta z innych zrodeh

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania.
ZEBRANA SREDNIA L I C Z B A PUNKTOW
Podpisy czlonkow komisji konkursowej:
Przewodnicz^cy:
Czlonkowie:

Pacanow, dn.
Wnioski:

Podpisy

srednio

Zatqcznik Nr 1 do zarzqdzenia I\r 136/2014

*
Regulamin Komisji Konkursowej
1. Prac^ Komisji kieruje Przewodnicz^cy.
2. Do zadan komisji konkursowej nalezy przeprowadzenie post^powania konkursowego i
przedlozenie wynikow konkursu do zatwierdzenia Wojtowi.
3. Do zadan Przewodnicz^cego komisji nalezy w szczegolnosci: prowadzenie posiedzen komisji,
ustalenie terminow komisji, okreslenie zadan czlonkow Komisji, zapewnienie sprawnego i
zgodnego z zasadami post^powania konkursowego.
4. Do zadan Czlonkow komisji nalezy uczestnictwo w pracach komisji oraz wypelnianie zadan
okreslonych przez Przewodnicz^cego komisji, zwi^zanych z post^powaniem konkursowym.
5. Sekretarz wybierany jest sposrod czlonkow Komisji Konkursowej oraz przysluguje mu prawo
glosu w wyborze ofert post^powania konkursowego. Sekretarz Komisji Konkursowej w
szczegolnosci wykonuje czynnosci obslugowo-biurowe.
6. Czlonkowie Komisji musz^ przestrzegac w trakcie wykonywania swych czynnosci wszystkich
obowi^zuj^cych przepisow prawa, nie mog^ bez zgody przewodnicz^cego, ujawniac
zadnych informacji zwi^anych z pracami Komisji w szczegolnosci z przebiegiem badania,
oceny i porownania tresci zlozonych ofert. Czlonkowie komisji maJ4 prawo wglqdu do
wszystkich dokumentow zwiqzanych z pracq komisji.
7. Komisja pracuje na posiedzeniach.
8. Do waznosci podejmowanych przez komisje uchwai wymaganajest obecnosc na posiedzeniu co
najmniej polowyjej skladu.
9. W sprawach organizacyjnych, nie dotycz^cych oceny zlozonych ofert komisja podejmuje
uchwaly wi^kszosci^ glosow obecnych. W razie rownej liczby oddanych glosow, decyduje glos
przewodnicz^cego komisji.
10. W pierwszym etapie konkursu Przewodnicz^cy Komisji konkursowej przedstawia jej sklad.
Stwierdza prawidlowosc ogloszenia konkursu oraz liczbe zlozonych ofert,
-otwiera koperty z ogloszeniami,
- przewodnicz^cy oglasza nazwe oferty i oferentow,
- przewodnicz^cy komisji przyjmuje od wszystkich czlonkow komisji pisemne oswiadczenie o
nie pozostaniu z zadnym oferentem w stosunku pokrewiehstwa lub powinowactwa i inne, ktore
mogly by budzic uzasadnione w^tpliwosci co do bezstronnosci. Oswiadczenie powyzsze sklada
rowniez sam Przewodnicz^cy komisji.
11. Komisja Konkursowa sprawdza, czy oferty spelniaj^ wymogi formalne zgodnie ze wzorem
okreslonym w Rozporz^dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010
roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz^cych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
12. Komisja Konkursowa sprawdza czy w ofertach nie wystepuj^ oczywiste omylki pisarskie i
rachunkowe, ewentualnie je poprawia i niezwlocznie zawiadamia o tym oferentow.
13. Kryteria stosowane przez Komisje Konkursowa przy wyborze oferty (punktacja od 0-10 pkt.
zal^cznik nr 2)
1) rzetelnosc oraz wiarygodnosc oferenta
2) szczegolowy zakres rzeczowy zadania
3) rzetelnosc fmansowa projektu
4) kwaliflkacje osob oraz dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan podobnego typu
5) wielkosc deklarowanych srodkow wlasnych Oferenta
6) partnerstwo
7) dysponowanie baz^ odpowiedni^ do realizacji zadania,
8) innowacyjnosc - nowatorstwo
9) wielkosc srodkow pozyskanych przez Oferenta z innych zrodel wykapanych w kalkulacji
10) nakladane rezultaty realizacji zadania

14. Z przebiegu konkursu sekretarz Komisji sporz^dza protokol, ktory powinien zawierac;
1) imiona i nazwiska czlonkow komisji konkursowej,
2) liczbe zgloszonych ofert, w tym ofert spelniajacych warunki okreslone zgodnie z
przepisami ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
3) wskazanie ofert najkorzystniejszych z uwzglednieniem kwoty przyznanej dotacji,
4) ewentualne uwagi Czlonkow Komisji Konkursowej,
5) wzmianke o odczytaniu protokolu,
6) podpisy Czlonkow Komisji Konkursowej,
15. Wszelkie informacje uzyskane przez czlonkow Komisji Konkursowej podczas pracy w Komisji
lub na zlecenie Komisji s^ obj^te tajemnic^ sluzbow^.
16. Komisja przedklada Wojtowi wyniki konkursu jednym zbiorczym dokumentem do
ostatecznego zatwierdzenia.

Regulamin Komisji Konkursowej zatwierdzam:

'P

Podpisy czlonkow komisji:
1. Przewodnicz^cy Komisji
2. Czlonek Komisji
3. Czlonek Komisji

