
ZARZ1\D Z E NIE NR20/2017 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 22 marca 2017 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu opiniowania zlozonych ofert na realizacj? zadan 
z zakresu potytku publicznego w 2017r 

Na podstawie art. 30 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorzq.dzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 poz. 446 z poin. zm.) oraz art.15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2016r poz 1817 z pozn.zm.) 
zarz~dzam, co nastl(puje: 

§1 

Powolujl( Komisjl( Konkursow~ w celu opiniowania zlozonych ofert na realizacjy zadait z zakresu 
pozytku publicznego w 2017 w sferze pomocy spolecznej oraz promocji turystycznej wsr6d 
mieszkanc6w Gminy Baboszewo w 2017r (ogloszenie 0 konkursie z dnia 28lutego 2017r) 

w skladzie: 

1. Beata Wiechowska - Przewodnicz~cy Komisji 
2. Anna Zielasldewicz - czlonek 
3. Anita Podlecka - czlonek 

§2 

Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulamincm pracy Komisji Konkursowej powolanej do 
opiniowania zlozonych ofert na realizacjl( zadait z zakresu pozytku publicznego w 2017r 
stanowi~cym zal~cznik urI do niniejszego zarz~dzenia 

§3 

Wykonanie Zarzq.dzenia powierza sil( Kierownikowi Referatu Og6lno-Administracyjnemu 
i Zam6wien Publicznych. 

§4 

Zarz~dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 

mf{r Tomasz Sobecki 





Zalq.cznik 
do Zarz~dzenia nr 20/2017 

z dnia 22 marca 2017 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
POWOLANEJ DO OPINIOWANIA ZLOZONYCH OFERT NA REALlZACJI; 

ZADAN Z ZAKRESU POZYTKU PUBLlCZNEGO W 2017R 

§1 

Regulamin okresla zasady przeprowadzenia konknrsu ofert na realizacjt; zadail publicznych 
w 2017r okreslone w Uchwale Nr XXIII/148/2016 Rady Ominy Baboszewo z dnia 30 listopada 
2016r w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Ol11iny Baboszewo z organizacjal11i 
pozarz'ldowymi oraz innYl11i podmiotarni prowadz'lcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 
2017. 

§2 

Wojt Ominy Baboszewo powoluje Komisjt; Konknrsow'l. 
W sklad Komisji Konkursowej wchodz'l: 

przedstawiciele organu wykonawczego, 
osoby wskazane przez organizacjt; pozarz'ldowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3, 
z wy1'lczeniel11 osob wskazanych przez organizacje pozarz'ldow'llub podmioty wymienione 
wart.3 ust.3, bior'lce udzial w konlcursie. 

Komisj a Konlcursowa moze dzialac bez udzialu osob wskazanych przez organizacj e pozarz'ldowe 
lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, jezeli: 

zadna organizacja nie wskaZe osob do skladu komisji konknrsowej, lub 
wskazane osoby nie wezm'l udzialu w pracach kOl11isji konknrsowej, lub 
wszystkie powolane w sklad komisji konkursowej osoby podlegaj'l wy1'lczeniu na podstawie 
art. 15 Ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 

Do czlonkow komisji konl(nrsowej, bior'lcych udzial w opiniowaniu ofert stosuje sit; przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postt;powania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23 
z p6Zn. zm) dotycz'lce wy1'lczenia pracownika. 
Przewodnicz'lcy i czlonkowie Komisji, po zapoznaniu sit; z wykazem zlozonych ofert, skladaj'l 
oswiadczenia, ktorych wzory okreslaj'l za1'lczniki Nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. 

§3 

I. Do konkursu moze przyst'lPic organizacja pozarz'ldowa oraz inne podmioty prowadz'lce 
dzialalnosc pozytku publicznego, ktore spelniaj'l nastt;puj'lce warunki: 
- zamierzaj'l realizowac zadanie na rzecz mieszkailcow gminy Baboszewo 
- prowadz'l dzialalnosc statutow'l w dziedzinie objt;tej konknrsel11, 
- przedstawiq poprawnie sporzqdzonq ofertt; 

2. Organizacja pozarzqdowa oraz inny podmiot prowadzqcy dzialalnosc pozytku publicznego 
sklada ofertt; na fOl1nularzu, ktory stano wi zalqcznik Nr 1 do Rozporzqdzeniu Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016, w sprawie wzorow ofert 
i ramowych wzorow umow, dotyczqcych realizacji zadail publicznych oraz wzorow 
sprawozdail z wykonania tych zadan (Dz. U. 20161' poz.l300) 

3. Ofertt; okreslonq w ust.2 sklada sit; w kopercie do Urzt;du Ominy Baboszewo 
ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo, w kancelarii ogolnej z dopiskiem na kopercie 
"konknrs ofert 11a wsparcie realizacji zadrul z zakresu pozytku w sferze-Pomoc 
spoleczna/promocja turystyczna wsrod mieszkru'lcow Ominy Baboszewo w 2017r -



Zadanie Nr .. " 
§4 

1. Postypowanie konlcursowe obejmuje: 
a) analizy f0D11aln[j ofert; 
b) oceny zlozonych ofert; 
c) ustalenie wynikow konkursu. 

§5 

I. Prac'l komisji kieruje przewodnicz[jcy 
2. Komisja pracuje na posiedzeniach zanumiytych, ktore zwoluje i prowadzi przewodnicz[jcy 

komisji. 
3. Dla prawomocnosci posiedzel1 niezbydnajest obecnosc co najmniej 2/3 skladu Komisji. 
4. Posiedzenie Komisji s[j protokolowane. Protokoly podpisuj[j wszyscy czlonkowie Komisji 

obecni na posiedzeniach. 
§6 

W pierwszej kolejnosci sprawdza siy, czy oferty spelniaj[j kryteria formalne okreslone w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz.U. z 2016r poz 1817 z poin zm) 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie oraz ogloszeniu 0 otwartYI11 konkursie ofert z dnia 28 lutego 2017 na podstawie 
Zarz[jdzenia Wojta Gminy Baboszewo Nr 20/2017. 

Oferty zlozone na innym druku tj. nie spelniaj[jce wymogow Rozporz[jdzeniu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016, w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow 
umow, dotycz[jcych realizacji zadail publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadail 
(Dz. U. 2016r poz.1300), niekompletne lub zlozone po tenninie, zostan[j odrzucone ze wzgl<;dow 
forl11alnych. 

§7 

1. Komisja analizuje i ocenia zlozone oferty wedlug nastypuj[jcych kryteriow: 
a) l11ozliwosc realizacji zadania przez oferenta: 
- miejsce realizacji zadania, 
- adresaci objyci zadaniem 
- cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ieh realizaeji 
- harmonogranl 
b) kalkulacja przewidywanyeh kosztow realizacji zadania: 
- calkowity koszt realizacji zadania, 
- racjonalne przeznaczenie srodkow finansowych na realizacjy zadania 
c) jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob 
- posiadane zaso by kadrowe 
- posiadane zasoby rzeczowe 
d) udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodz[jcych z innych irodel 
e) wklad rzeezowy, osobowy, w tyl11 swiadczenia wolontariuszy i pracy spoleczn[j czlonkow 
f) dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadml podobnego rodzaju 
- rzetelnosc i temlinowosc oraz sposob rozliczenia zrealizowanych zadall w latach ubieglych 

2. Po przeprowadzeniu analizy zlozonych ofert, ka:i:dy z czlonkow Komisji dokonuje 
indywidualnej oceny oferty, wypelniaj[jc kali" oceny oferty (wzor kmty - zal[jcznik nr 3 do 
regulaminu) 

3. Po dokonalliu indywidualnej oceny, sumuje siy punkty przypisane przez czlonkow komisji 
poszczeg61nYl11 ofertol11. W otwartym konkursie ofert moze zostac wybralm wiycej nizjedna 
oferta w rmnachjednego zadania. 



1. Z prac Komisji sporz'ldza si~ protok61. 
2. Ogloszenie wynik6w otwaliego konkursu ofert zawieraj'lce w szczeg61nosci: 

a) nazw~ oferenta; 
b) nazw~ zadania publicznego; 
c) wysokos6 przyznanych srodk6w publicznych; 
oglasza si~ niezwlocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na strome 
intemetowej Urzydu Gminy Baboszewo oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Gminy 
Baboszewo. 

3. Decyzjy 0 wyborze podmiot6w, kt6re uzyskaj'l dotacj~ oraz 0 wysokosci dotacji podejmuje 
W6jt Gminy Baboszewo w fonnie zarz'ldzenia. 

Regulamin niniej szy zatwierdza!11 

WOJT 

mio~fsr;;;tWJl 



o S W I A DC ZEN I E* 

Zalilcznik Nr 1 
do regulaminu pracy komisji 

konkursowej powolanej do opil' iowania 
ziozonych ofert na realizacjy zadaiJ. 

z zakresu pozytku publicznego w 2017r 

Ja .............................................................................................................................. nizej podpisany/a 
przedstawiciel ....................................................................................................................................... . 
oswiadczam, ze nie pozostaj~ w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biori)cymi 
udzial w konkursie, kt6ry moze budzic uzasadnionlt wi)tpliwosc co do mojej bezstrOlllosci podczas 
opiniowanie zlozonych ofert. Jednoczesnie zobowii)Zujy si~ do udzialu w pracy komisji 
konkursowej oceniaji)cej zlozone oferty na realizacj~ zadania publicznego. 

data i podpis skJ:adaj i)cego oswiadczenie 

wype1nia przedstawiciel organizacji pozarz'ldowej 



o SWIAD C ZENIE* 

Zal'tcznik Nr 2 
do regulaminu pracy komisji 

konkursowej powolanej do opiniowania 
zlozonych ofel1 na realizacjy zadan 

z zalaesu pozytku publicznego w 2017r 

J '.' d' / a .............................................................................................................................. mzeJ po plsany a 
przedstawiciei ....................................................................................................................................... . 
oswiadczam, ze rue pozostajy w takim stosunku prawnyrn iub faktycznyrn z podmiotanli bior'lcymi 
udzia! w konkursie, kt6ry maze budzic uzasadnion'l w'ltpiiwosc co do mojej bezstroll11osci podczas 
opiniowania z!ozonych ofert. 

data i podpis sk!adaj'lcego oswiadczenie 

i'vypelnia przedstawiciel Urzydu Gminy w Baboszewie 



Zal~cznik Nr 3 
do regulaminu pracy komisji 

konkursowej powolanej do opiniowanif" 
zlozonych ofert na realizacjy zadm'I 

z zakresu poZytku publicznego w 2017r 

KARTA OCENY OFERTY 

Rozstrzygni~cie Konkursu ofert na realizacj~ zadan pozytku publicznego w Baboszewie 
w dniu ...................... . 

Karta indywidualnej oceny oferty 
Nazwa zadania ............................................................................................. . 
Nr oferty ...................................................................................................... . 
r .. 'k lnkk'" nuy I nazwis 0 cz 0 a omlsJI ................................................................ .. 

Lp. KRYTERIA OCENY 
MAX. ilose lIose pkt. 
punkt6w przyznanych 

Mozliwosc realizacji zadania przez oferenta 

I Miejsce realizacji zadania, 5 

2 Adresaci objl'ci zadaniem 5 

3 Cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ieh realizaeji 5 

4 Harmonogram 5 

Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania 

1 Calkowity koszt realizacji zadania 15 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w fmansowych na realizacjl' zadania 10 

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b 

1 Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodkOw finansowych wlasnych lub pochodzljcych 
z innych zr6del 

1 
Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodz,!cych z i111lych ir6del 

10 
przewidzianych na realizacjy zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i prac~ spolecznlj czlonkc'iw 

1 
Wklad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy 10 
i praca spoleczna czlonk6w 

Dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju 

1 Rzetelnos6 5 

2 Terminowos6 5 

3 Spos6b rozliczenia 5 

L'!czna ilos6 uzyskanych punkt6w 100 

(data i pocipis czlonka komisji) 



Rozstrzygni~cie Konkursu ofert na r,alizacj~ zadaJi p0Zytku pubJicznego w Babosze,,"e 
w dniu ..................... .. 

ZESTAWIENIE WYNIKOW OCENYI ANALIZY OFERT 

Nazwa zadania: 

Ip Nr Nazwa organizacj i Ocena poszczeg6Inych Srednia 
oferty . cz!onk6w komisj i ilos6 

1 2 3 4 5 pun1ct6w 

Oferta, kt6ra uzyska!a najwyzsz~ ilose pun1ct6w, zostala z!ozona przez: 

Srednia ilose punkt6w UZYSkSllych podczas oceny oferty: 

data i podpis Przewodnicz~ca/y Komisji Konkursowej 




