
ZARZ1\D ZENI E NR2/2017 
W6JTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 16 stycznia 2017 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w eelu opiniowania zlozonyeh olert na realizaej€! zadan 
z zakresu pozytku pub/ieznego w 2017r 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorz!!dzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 poz. 446 z pozn. zm.) oraz art.15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o dzialalnosci poZytku publicznego 1 0 wolontariacie (Dz.U. z 2016r poz 1817 z poin.zm.) 
zarz!!dzam, co nastypuje: 

§1 

Powo!ujy Komisjy Konkursow!! w celu opiniowania zlozonych ofert na realizacjy zadail z zakresu 
pozytku publicznego w 2017 w sferze upowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkailcow 
Gminy Baboszewo w 2017r (ogloszenie 0 konkursie z dnia 19 grudnia 2016r) 

w skladzie: 

I. Beata Wiechowska - Przewodnicz!!cy Komisji 
2. Anna Zielaskiewicz - czlonek 
3. Piotr Lipinski - czlonek 

§2 

Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulamillem pracy Komisji KOnkursowej powo!anej do 
opiniowania zlozonych ofert na realizacjy zadail z zakresu poZytku publicznego w 2017r 
stanowi!!cym za!!!cznik nr 1 do niniej szego zarz!!dzenia 

§3 

Wykonallie Zarzttdzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Ogolno-AdministracY.inemu 
i Zamowien Publicznych. 

§4 

Zarz!!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Za!~eznikNrl 
do Zarzqdzeni. nr 2/2017 

z dni. 16 styezni. 2017 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
POWOLANEJ DO OPINIOWANIA ZLOZONYCH OFERT NA REALIZACJF/ 

ZADAN Z ZAKRESU POZYTKU PUBLICZNEGO W 2017R 

§1 

Regularnin okresla zasady przeprowadzenia konkursu ofert na realizacjc; zadan publicznych 
w 2017r okreslone w Uchwale Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 
2016r w sprawie uchwalenia Rocznego Prograrnu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z organizacjarni 
pozarz/ldowymi oraz innymi podmiotarni prowadz/lcymi dzialalnosc poZytku publicznego na rok 
2017. 

§2 

W6jt Gminy Baboszewo powoluje Komisjc; Konkursow/l. 
W sklad Komisji Konkursowej wchodz/l: 

- przedstawiciele organu wykonawczego, 
- osoby wskazane przez organizacjc; pozarz/ldowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 

z wyl/lczeniem os6b wskazanych przez organizacje pozarz/ldow/llub podmioty wymienione 
wartJ ust.3, bior/lce udzial w konkursie. 

Komisja Konkursowa moze dziala6 bez udziaru os6b wskazanych przez organizacje pozarz/ldowe 
lub podmioty wymienione wart.3 ust.3, jezeli: 

- zadna organizacja nie wskaZe os6b do skladu komisji konkursowej, lub 
- wskazane osoby nie wezm/l udzialu w pracach komisji konkursowej, lub 
- wszystkie powolane w sklad komisji konkursowej osoby podlegaj/l wyl/lczeniu na podstawie 

art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 

Do czlonk6w komisji konkursowej, bior/lcych udzial w opiniowaniu ofert stosuje siC; przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postc;powania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23 z 
p6zn. zm) dotycz/lce wyl/lczenia pracownika. 
Przewodnicz/lcy i czlonkowie Komisji, po zapoznaniu siC; z wykazem zlozonych ofert, skladaj/l 
oswiadczenia, kt6rych wzory okreslaj/l zal/lczniki Nr 1 i 2 do niniejszego regularninu. 

§3 

1. Do konkursu moze przyst/lpic organizacja pozarz/ldowa oraz inne podmioty prowadz/lce 
dzialalnosc pozytku publicznego, kt6re spelniaj/lnastt;puj/lce warunki: 
- zamierzaj/l realizowac zadanie na rzecz mieszkanc6w gminy Baboszewo 
- prowadz/l dzialalnosc statutow/l w dziedzinie objt;tej konkursem, 
- przedstawi/l poprawnie sporz/ldzon/l oferty 

2. Organizacja pozarz/ldowa oraz inny podmiot prowadz/lcy dzialalnosc pozytku publicznego 
sklada ofertt; na formularzu, kt6ry stanowi zal/lcznik Nr 1 do Rozporz/ldzeniu Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016, w sprawie wzor6w ofert i 
rarnowych wzor6w um6w, dotycz/lcych realizacji zadail publicznych oraz wzor6w 
sprawozdan z wykonania tych zadan (Dz. U. 2016r poz.1300) 

3. Ofertc; okreslon/l w ust.2 sklada siC; w kopercie do Urzydu Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo, w kancelarii og61nej z dopiskiem na kopercie 
"konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku w sferze - upowszechniania 
kultury fizycznej wsr6d mieszkailc6w Gminy Baboszewo w 2017r - Zadanie Nr .. " 



§4 

1. Postypowanie konkursowe obejmuje: 
a) analizy formalnl! ofert; 
b) oceny zlozonych ofeti; 
c) ustalenie wynik6w konkursu. 

§5 

1. Pracl! komisji kieruje przewodniczl!cy 
2. Kotnisja pracuje na posiedzeniach zamkniytych, kt6re zwoluje i prowadzi przewodniczl!cy 

komisji. 
3. Dla prawomocnosci posiedzen niezbydnajest obecnosc co najmniej 2/3 skladu Komisji. 
4. Posiedzenie Komisji sl! protokolowane. Protokoly podpisujl! wszyscy czlonkowie Komisji 

obecni na posiedzeniach. 
§6 

W pierwszej kolejnosci sprawdza siy, czy oferty spelniajl! kryteria formalne okreslone w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz.U. z 2016r poz 1817 z p6m zm) 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie oraz ogloszeniu 0 otwartym konkursie ofert z dnia 19 grudnia 2016 na podstawie 
Zarzl!dzenia W6jta Gminy Baboszewo Nr 78/2016. 

Oferty zlozone na innym druku tj. nie spelniajl!ce wymog6w Rozporzl!dzeniu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016, w sprawie wzor6w ofert i rarnowych wzor6w 
um6w, dotyczl!cych realizacji zadail pubIicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tyeh zadail 
(Dz. U. 2016r poz.1300), niekompletne lub zlozone po terminie, zostanl! odrzucone ze wzglyd6w 
formalnych. 

§7 

1. Komisja analizuje i ocenia zlozone oferty wedlug nastypujl!cych kryteri6w: 
a) mozIiwosc realizacji zadania przez oferenta: 
- miejsce realizacji zadania, 
- adresaci objyci zadaniem 
- cele realizacji zadania pubIicznego oraz spos6b ich realizacji 
- harmonograrn 
b) kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania: 
- calkowity koszt realizacji zadania, 
- racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realiza~iY zadania 
c) jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b 
- posiadane zasoby kadrowe 
- posiadane zasoby rzeczowe 
d) udzial srodk6w finansowych wlasnych lub pochodzl!cych z innych zr6del 
e) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i pracy spolecznl! czlonk6w 
f) dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju 
- rzetelllosc i terminowosc oraz spos6b rozliczenia zrealizowanych zadan w Iatach ubieglych 

2. Po przeprowadzeniu allalizy zlozonych oferl, kaMy z czlonlc6w Kotnisji dokonuje 
illdywidualnej oceny oferty, wypelniajl!c karty oceny oferty (wz6r karty - za1'lcznik nr 3 do 
regulaminu) 

3. Po dokonaniu indywidualnej oceny, sumuje silt punkty przypisane przez czlonk6w komisji 
poszczeg6Inym ofertom. W otwartym konkursie ofert moze zosta6 wybrana wi"cej niz jedna 
oferta w rarnachjednego zadania. 



§8 

1. Z prac Komisji sPorzlldza siy protok6!. 
2. Ogloszenie wynik6w otwartego konkursu ofert zawieraj!!ce w szczeg6Inosci: 

a) nazwy oferenta; 
b) nazwy zadania pubIicznego; 
c) wysokosc przyznanych srodk6w publicznych; 
oglasza siy niezwlocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji PubIicznej, na stronie 
internetowej Urzydu Gminy Baboszewo oraz na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzydu Gminy 
Baboszewo. 

3. Decyzjy 0 wyborze podmiot6w, kt6re uzyskajll dotacjy oraz 0 wysokosci dotacji podejmuje 
W6jt Gminy Baboszewo w formie zarzlldzenia. 

Regulamin niniejszy zatwierdzam 

WOJT 

5~.k·er4£:zr~l:l~ 



o 8WIADCZENIE* 

ZalQcznik Nr I 
do regulaminu pracy komisji 

konkursow~j powolanej do opiniowania 
zloZonych ofert na realizacj~ zadan 

z zakresu po:i:ytku puhlicznego w 2017r 

Ja .............................................................................................................................. nizej podpisany/a 
przedstawiciel ....................................................................................................................................... . 
oswiadczam, ze nie pozostajl( w taldm stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami bior~cymi 
udzial w konkursie, kt6ry moze budzic uzasadnion~ w~tpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas 
opiniowanie zlozonych ofert. Jednoczesnie zobowi~ujl( sil( do udzialu w pracy komisji 
konkursowej oceniaj~cej zlozone oferty na realizacjl( zadania publicznego. 

data i podpis skladaj~cego oswiadczenie 

wypelnia przedstawiciel organizacji pozarz~dowej 



08WIAD C ZENIE* 

Zal~cznik Nr 2 
do regulaminu pracy komisji 

konkursowej powolan~i do opiniowania 
zlozonych ofert na realizacj¥ zadan 

z zakresu pozytku publicznego w 20.171' 

J '.' d' / a .............................................................................................................................. nIzeJ po plsany a 
przedstawiciel ........................................................................................................................ , .............. . 
oswiadczam, ze nie pozostajy w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami bior:'!cymi 
udzial w konkursie, kt6ry moze budzic uzasadnion:,! w:'!tpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas 
opiniowania zlozonych ofert. 

data i podpis skladaj:,!cego oswiadczenie 

wypelnia przedstawiciel Urz~du Gminy w Baboszewie 



Za!~cznik Nr 3 
do regulaminu pracy komisji 

konkursowej powolaneJ do opiniowania 
zlo:wnych oferl oa realizacjy zadan 

z zakresu poZytku publicznego w 2017r 

KARTA OCENY OFERTY 

Rozstrzygniltcie Konkursu ofert na realizacj" zadaii po:iytku publicznego w Baboszewie 
w dniu ..................... .. 

Karta indywiduaJnej oceny oferty 
Nazwa zadania ............................................................................................. . 
Nr oferty ...................................................................................................... . 
I ·· 'k Inkl'" mH, ! nazw!s 0 cz 0 a COllllS]! ................................................................ .. 

,---- ---------

Lp. KRYTERIA OCENY 
MAX. itose IIose pI,!. 
punk!6w przyznauych 

Mozliwosc realizacji zadania przez oferenta 
---,-------

1 Miejsce realizacji zadania, 5 

2 Adresaci objf(ci zadaniem 5 

3 Cele realizacji zadrulia publicznego oraz spos6b ich realizacji 5 

4 Harmonogrrun 5 

Kallmlacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania 

1 Calkowity koszt realizacji zadania 15 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizaqjf( zadania 10 

.Takosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b 
--

I Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodk6w finansowych wlasnych lub pochodzllcych 
z innych zr6del 

1 Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodz~cych z innych :ir6del 10 
przewidzianych na realizacjy zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i pracC( spolecznl! czlonk6w 

1 Wklad osobowy oferenta, w ty~ swi~dczenia wolontariuszy I 10 
I i praca spo!eczna czlonk6w 

Dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadaii podobnego rodzaju 

1 Rzetelnosc 5 

2 Terminowosc 5 

3 Spos6b rozliczenia 5 

L~czna ilosc uzyskanych punkt6w 100 

(data i podpis czlollka komisji) 



Rozstrzygniltcie Konkursu ofert na realizacj" zadan pOZytku pubIicznego w Baboszewie 
w dniu ............ u ........ . 

ZESTAWIENIE WYNIKOW OCENY I ANALIZY OFERT 

Nazwa zadania: 

--~-----
. __ ._-- -,._- --~----------- -----------------

Ip Nr Nazwa organizacji Ocena poszczeg6lnych Srednia 
oferty czlonk6w komisji ilose 

1 2 3 4 5 punkt6w 

- - "-

Oferta, kt6ra uzyskala najwyzszl! ilose punkt6w, zostala zlozona przez: 

-------------"----- --~---------

Srednia ilose punkt6w uzyskanych podczas oceny oferty: 

data i podpis Przewodnicz~caJy Komisji Konkursowej 


