
Z A R Z J\ D ZEN I E NRA~ /2018 
WOlTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 marca 20 18 roku 

w sprawic ogloszcnia otwartcgo konkursu of crt nil wsparcie realizacji zadali z zakresu pozytku 
publicznego w 2018 r. w obszarze pomocy Spolcclnej, w tyrn pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji tyciowej oraz wyrownywanic szans tyeh rodzin i os6b, ograniczanic 
marginalizacji i pr.lcciwdzialanie wykluclcniu spolcczncmu. 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samofZ<tdzie gmilmym 
(t.j. Oz. U. z 2017 r. poz. 1875 z potn. zm.) oraz art. 11 ust. I i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. a dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wololltariacie (t.j. Oz. U, z 20 18 r. poz. 450) 
oraz Uchwaly Nr XXXV/236/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 1istopada 20 17 r. w sprawie 
uchwalenia "Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarzl:!:dowymi 
oraz innymi podmiotami, prowadzl:!:cymi dzia lalnosc potytku publicznego na rok 20 \8" zalUJdzam, 
co nast~puje: 

§I 
Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie reali zaeji zadari. z zakrcsu pozytku publicznego 
w 2018 r. w obszarze pomocy spolecznej, w tym POIllOC rodzinom i osobom w trudnej sytuacj i 
zyc iowej oraz wyr6wnywanie szans tyeh rodzin os6b, ograniczanie margillalizaeji 
i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu. 

§2 
Trese ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stanowi zal~eznik do ninicjszego zarzttdzenia. 

§3 
Wykonanie Zarz<}dzcnia powierza si~ Sek:retarzowi Gminy. 

§4 
ZarZ<.}dzenie wchodzi w zyc ie z dniem podpisania. 



OGLOSZENIE 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 29 marca 2018 roku 

lfIJ9cznik 
do ZarU/dzcnia Nr -1lf /2018 

W6jla Ominy Baboszcwo 
z dnia 29 marca 2018 r. 

Na podstawie art. I 1 ust 1 i art. 13 uSlawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dz ialalnosc i potYlku 
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Oz. U. z 2018 f. poz. 450) W6jt Gminy Baboszewo 

oglasza 

otwarty konkurs of crt na wsparcic rcalizacji zadania publiczncgo w 2018 r. 

I. Rodzaj zadania 

Pomac spoleczna, w tylll pomoc rodzinom osobom w trudnej sytuacji zyciowej 
oraz wyrownywanie szans tych rodzin i os6b, ograniczanic marginalizacji i przec iwdzialan ie 
wykluczeniu spolecznemu poprzez zorganizowanie ko lonii letnich z programem terapeutycznym nad 
morzem dla dzieci i mlodziezy w wieku 8- 161at z grup ryzyka w oparciu 0 pisemny program zajcrc. 

Informacjc s pecyfikuj~cc zadanie: 
I. W ramach realizacj i zadania wykonawccr zobowi'}zuje sicr do: 

a) zorganizowania kolonii letnich zgodnic z ustaw'} z dnia 7 wrzesn ia 1991 r. 0 systemie oswiaty 
(t.j. Dz. U. z 2017 f . poz. 2198 Z pOZIl. zm.) oraz rozpol74dzenicm Mi nistra Edukacji 
Narodowcj z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dziec i i mlodziczy 
(Dz. U. z 20 16 r. poz. 452); 

b) zapewnienia kadry wypoczynku, kt6r<J stanowi'l kierownik wypoczynku, wychowawcy 
wypoczynku, trencrzy. instruktorzy lub inne osoby prowadz<Jce zajcrcia podczas wypoczynku 
zgodnie z programem wypoczynku. Kadra wypoczynku musi spe lniac warunki 0 kt6rych 
mowa wart. 92p pkt 1-6 ustawy 0 systemie oswiaty. 
Zgodnie z ustaw'} z dnia 13 maja 2016 r. 0 przeeiwdzialaniu zagroieniom przestcrpczosci<J 
na tIc scksualnym (Oz.U. z 2016 r. poz. 862 z p6M. zm. ) w przypadku zatrudniania 
lub podjcreia innych form wspolpracy w ramach dzialalnosci zwi'lzanej z edukacj ,}, 
wypoczynkiem, leezcniem maloletnich lub opieka nad nimi praeodawca [ub inny organizator 
w zakresie takiej dzialalnosc i rna obowi<Jzek sprawdzcnia, ezy dane zatrudnianej 
lub dopuszczonej do pracy osoby s'} zamieszczone w Rejestrze Sprawc6w Przesterpstw 
na Tie Seksualnym. 

c) zapewnicnia pobytu uczestnik6w zadania na kolonii przez okres minimum 14 dni ; 
d) dokonania naboru uczestnik6w zadania przy udziale Gl11innego Osrodka Pomoey Spolccznej 

w Baboszcwie: 
e) objcre ia dzialaniem co najmniej 30 dziec i z tercnu gminy Baboszewo; 
f) zakwaterowania uczestnikow zadania w pokojach 2-5 osobowych wyposazonych w werzel 

sanitarny (tj . umywalka, we, natryski, bicz<Jca ciepla i zimna wada): 
g) zapewnienia calodziennego wyzywicllia uczestnikom zadania - sniadanic, obiad, 

podwieczarck, kolacja (w pienvszym dn iu ko lon ii - obi ad. pod wieczorek. kolacja: 
W ostnlnim dniu kolonii - sniadanie i suchy pro wiant na podroz); 

h) Przewozu uczestnik6w zadania z Baboszewa do micjsca zakwatcrowania i z powrotem; 
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i) Ubezpieczenia uczestnikow zadania na czas przewozu oraz na czas pobytu na kolonii; 
j) Zapewnienia calodobowej opieki medycznej na kolonii; 
k) Zapewnienia ratownika podczas k'Wieii morskiej lub na basenie na terenie osrodka zgodnie 

z obowi<1zuj,!cymi przepisami; 
I) Zorganizowania minimum 2 wycieczek autokarowych do miejse atrakeyjnyeh turyslyeznie; 
01) Zorganizowania kolonii wogrodzonym i calodobowo strzezonym osrodku wypoczynkowym. 

Osrodek winien posiadac: stolowkrr, plac zabaw oraz sprZrrl sp0l1owy. 
2. W zwi,!zku z ogloszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2017/2018 

"Rokiem dla Niepodleglej", proponuje si~\ aby wypoczynek uwzglrrdnial dzialania maj'lee 
wplyw na prawidlowy rozw6j dzieci i mlodziezy, w tym na ieh zdrowie psychiczne 
oraz zainteresowania historyezne, postawy obywatelskie, patriotyezne, kt6re wzmaeniaj'l 
poezueie tozsamosei narodowej i przyv,ri<Jzanie do tradyeji narodowyeh. 
Priorytetowo traktowany brrdzie wypoezynek, rekomendowany przez Ministra Edukaeji 
Narodowej: 
a) uwzglrrdniaj'J:cy dzialania, w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, ZWHI-zane 

z obchodami setnej roeznicy odzyskania przez Polskrr niepodleglosci; 
b) uwzglrrdniaj'ley mozliwosc pobytu w miejseaeh, powi<lzanych tematycznie z wydarzeniami 

historyeznymi z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej; 
c) promuj<Jcy wychowanie do wartosei spoleeznyeh i kulturowyeh, w tym dzialania z zakresu 

wolontariatu dzieci i mlodziezy; 
d) integruj<Jcy spoleeznie dzieci i mlodziez z niepelnosprawnoseiami, uwzglrrdniaj<1cy 

ieh potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mozliwosei psyehofizyezne. 

II. Wysokosci srodk6w puhlicznych prJ.:eznaczonych na wsparcic rcalizacji zadania 

Kwota dotaeji w 2018 r. przeznaczona na wspareie realizaeji zadania pn. pomoe spoleczna, 
w tym pomoe rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyeiowej oraz wyrownywanie szans 
tyeh rodzin i os6b, ograniczanie marginalizacji i przeeiwdzialanie wykluczeniu spoleeznemu poprzez 
zorganizowanie kolonii letnieh z programem terapeutycznym nad morzem dla dzieci 
i mlodziezy w wieku 8-16 1at z grup ryzyka w oparciu 0 pisemny program zaJrrc 
- 2S 000,00 zl (slownie: dwadzidcia pirrc tysi~cy zlotyeh). 

111. Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie real izaej i zadail publieznyeh, na ktory rozplsany 
jest konkurs, okrdlajq przepisy: 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 20031'. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariaeie 
(I.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 450), 
ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009r. 0 tinansaeh publieznych (t.j . Oz. U. z 2017 r. poz. 2077), 
uchwaly Nr XXXV 1236/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2017 r. 
w sprawic uehwalenia "Rocznego Programu WspOlpracy Gminy Baboszewo 
z organizaejami pozarL<Jdowymi oraz innymi podmiotami. prowadzqcymi dzialalnosc 
pozytku publicznego na rok 2018". 

1. Podmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty s<J. organizacje pozarz<Jdowe oraz podmioty 
wymienione w art 3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolonlariacie, 
prowadz<Jce dzialalnosc statulow<J w zakresie pomoey spoiecznej lub w zakresie organizacji 
wypoczynku dzieci i mlodziezy, dzialaj<J.ce na terenie gminy Baboszewo, posiadaj<Jce 
odpowiednie doswiadczenie i przygotowanie w zakresie pomoey spolecznej lub \V zakresie 
organizacji wypoczynkll dzieci i mlodziezy oraz daj<Jce gwarancj~ pomyslnej realizaeji 
zadania. 

2. Kopi~ zgloszenia wypoczynkll wraz z Jego numerelll nadanym przez kuratora oswiaty, 
organizator zobowi<=}zany brrdzie dostarczyc po ogloszeniu wynik6w konkursu \V terminie 
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wskazanym przez organizatora konkursu, nie pomiej jednak, nit do momentu podpisania 
umovly. 

3. Do konkursu moze przyst,!pie podmiot, wobec ktorego nie toezy sicr Zadne post<rpowanie 
egzekueyjne. 

4. Oferent rna obowiqzck wniesienia wklndu wlasnego w wysokosci co najmniej 5% 
calkowitego koszlu zadania. 

5. W przypadku wyboru oferty. realizacja zadania nast,!pi w trybie wsparc ia wykonania zadania. 
6. Wysokosc przyznanej dotaeji moze bye nizsza niz wnioskowana w ofercie. Wowczas 

warunkiem zawarcia umowy jest aktual izaeja kosztorysu zawal1ego w ofercie. 
7. Rozpatrywane b<rdq wylCJcznie oferty kompletne i prawidlowe, zlozone wedlug 

obowi,!zuj,!cego wzoru okreslonego w Rozporz'ldzeniu Ministra Rodziny. Pracy i Polityki 
Spoleeznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow, 
dotycz,!cych rea li zacji zadari. publicznyc h oraz wzor6w sprawozdal'l z wykonania tych zadaJl 
(Oz. U. z 20161'. poz.1300) w tcrminie okreSlonym w ninicjszym ogloszeniu konkursowym . . . 
1 zawleraHce: 

• miejsce rea li zacji zadania, 
• adresatow obj~tych zadaniem, 
• cele real izacj i zadania publicznego oraz spos6b ieh realizacj i, 
• harmonogram zadania, 
• kalkulacj c;: przewidywanych koszt6\\' realizacj i zadania, 
• inforl11 acj~ 0 posiadanych zasobach kadrowych, 
• info rl11 acj~ 0 posiadanych zasobach rzeczowych, 
• info rmacj y 0 udziale srodk6w finansowych wlasnych lub pochodz,!:cych z innych 

zr6del, 
• informacj 'f 0 planowanym wkladzie rzeczowym, osobowym, w tym 0 swiadczeniach 

wololltariuszy i pracy spolecznej czlonkow. 
• infonnacj cr 0 wczcSniejszej dzialalnosci podmiotu skladajqcego ofert/f \V zakresie, 

kt6rego dotyczy zadanie publiczne. 
• do oferty nalezy dol'lczyc: 

wydruk komputerowy lub wyciqg aklualnej informncji 0 oferencie wpisanym 
do Krajowego Rejeslru Sqdowego lub aktualny wyci"g z innego rejestru b'ldz 
ewidcncj i wlasciwej dla fo nn y organizacyjnej oferenta; 
ak tualny statut, potwierdzony za zgodnosc Z oryginalem przez osoby 
uprawnione do reprezcntowania oferenta, 
dokumenty potwierdzajqce upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta, 
do wniosku mogq bye dolqczone inne zalqczniki, w tym rekomendacje 
i opi llie 0 ofe rencie lub 0 rcalizowanych przez niego programach. 

8. Srodki pochodztlee z datacji mogi) bye wykorzystane w szczeg61nosci na: 
1) wyzy" ... ienie; 
2) zakwaterowanie; 
3) dow6z uczestnikow wypoczynku; 
4) koszty real izacji programu kuhuralno-oswiatowego, sportowo-rekreacyjllego, 

turystycznego, edukacyjnego; 
5) koszty ubezpieczcnia; 
6) koszty wyposazenia dla dzieci. kt6re b~d,! tego wymagac, niezb<rdnego 

do funkcjo llowania na wypoczynku (odziez, obuwie, srodki do osobistej higieny itp.); 
7) wynagrodzenie persollelu pcdagogiczncgo i obslugowego. 

9. Srodk6w pochodUlcych z dotacji nie 11107.. l1a przeznaczyc w szczeg61110sc i na: 
I) zakup nieruchomosci; 
2) reze rwy na pokryc ic przyszlych strat lub zobowi<}zari.; 
3) odsctki z tytulu niczapiaconych zobowi,!:zaJi; 
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4) wydatki finansowane z illilych ±rode!; 
5) zaplat~ kar regulaminowych; 
6) prowadzenie i obslug~ rachunku bankowego; 

IV. Terminy i wa r unki realizacji zadania 

I. Realizaeja zadania nast,!pi w 2018 roku, tj. od dnia podpisania umowy 
do dnia 30 wrzesnia 2018 r. 

2. Zadanie musi bye realizowane na rzeez mieszkaneow gminy Baboszewo i/lub uezniow szkol 
dla ktoryeh Gmina Baboszewo jest organem prowadz'leym. 

3. Oferent przyjmuj<,!ey zleeenie real izacj i zadania, zobowi,!zuje s i ~ do wykonania zadania 
w zakresie i na zasadach okreSlonyeh w umowie, ktora w szezegolnosci okrdla: 

a) wysokose dotaeji, eel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na kt6rego realizac.itt 
s'l przekazane srodki dotacji; 

b) tennin wykorzystania dotacji, nie dlui:szy nii: 14 dni od dnia zakonczenia realizaeji 
zadania; 

c) termin i sposob rozliezenia udzielonej dotaej i oraz termin zwrotu niewykorzystanej 
ezysei dotaeji eelowej. 

4. Z dotacji mog<l bye finansowane koszty zwi<}zane z realizaej<} zadania poniesione w okresie 
trwania umowy. 

5. Przyznane srodki finansowe musU! bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 
kosztorysem, zlozonym przed podpisaniem umowy. 

6. Podmioty wybrane w konkursie s<} zobowi<}zane do prowadzenia wyodrybnionej 
dokumentaeji finansowo-ksiygowej i ewidencji ksiygowej zadania publ icznego, zgodnie 
z zasadami v,rynikaj<}eymi z ustawy z dnia 29 wrzdnia 19941'. 0 rachunkowosci 
(t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 395) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnose i pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 450). 

7. Podmioty wybrane w konkursie s,! zobowi'!zane do zlozenia w terminie 30 dni od dnia 
zakonczenia realizacji zadania publicznego sprawozdania koncowego z wykonania zadania 
publicznego sporU!dzonego wedlug wzoru stanowi,!cego zal'!cznik ill 5 do rozporz<}dzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 20t6 r. w sprawie wzorow 
ofert i ramowych wzorow umow dotyez,!eyeh realizacji zadan publieznych oraz wzorow 
sprawozdan z wykonania tych zadall (Oz. U. z 2016 r. poz. 1300). 

8. Nie dopuszcza sitt pobierania oplat od adresatow zadania. 
9. Praca wolontariuszy stanowi wklad osobowy organizacji i powilUla bye uj~ta \V ofercie -

wycena pracy wolontariuszy moze stanowic finansowy wktad wlasny organizacji. Informacjy 
o sposobie wyeeny nalei.y uwzgltrdn ie w dziale tV. 12 oferty. 

V. Tcrminy i warunlti skJadania ofert 

1. Oferty moi.na skladac w zamknitrtych kopertach z dopiskiem na kopercie "Konkurs ofert 
na wspareie realizaeji zadania publicznego w 2018 r. w obszarze polnocy spoIecznej -
koionie" osobiscic w kancelarii ogoInej lub przeslac na adres: Urz'ld Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo w nicprzckraczalnym terminie 
do dnia 20.04.2018 r. (dccyduje data wplywu do urzftdu). 

2. Ofcrty nie podlegaj'l uzupclnicniu ani korckcic. 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborLc of crt oraz termin dokonania ,,'yboru of crt 

1. OfCl1y niekompietlle, wypelniolle nieprawidlowo albo zlozone na niewlasciwym formularzu 
lub po terminie okrdlonym w ogloszeniu konkursowym nie blfd<} rozpatrywane. 

2. Ofeny s,! oceniane pod wzglc;dem fonnalnym i merytorycznym przez Komisj~ KonkursO\v'! 
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powolan" przez W6jta Gminy Baboszewo. 
3. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej jeiel i zostata odrzucona z powodu nastypujqcych 

b1crd6w formalnych: 
1) zlozcnie ofel1Y po tenninic, 
2) zlozenie formu tarza oferty bez wymaganych zal'!cznik6w, 
3) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty, 
4) zlozcnie oferty w niewlasciwy spos6b - niezgodnie z ogloszeniem, np. faksem, 

e-mailem, drog,! elektroniczn,!. 
5) zlozenie oferty l1a l1iewlasciwym fomlUlarzu, innym nit okres tony w ogloszonym 

konkursie, 
6) zlozcnie oferty prLez podmiot nie upraw,lioIlY, 
7) zlozenie oferty przez organi zacj~, kl6ra wed lug statutu nie prowadzi dzialalnosci 

w dziedzinie objytej konkursem, 
8) zlozcl1ie ofel1Y podpisancj przez osoby nieupowaznione, 
9) zlozenie oferty, W kt6rej wysokosc i srodk6w publicznych prLeznaczonych na wsparcie 

realizacji zadania przekracza kWOl~ wskazan,! w ogloszeniu konkursowym, 
10) zlozenie oferty, W klorej wysokosc srodk6w finansowych oferenta przeznaczonych na 

realizacj~ zadania h\dzie zaplanowana ponii:ej poziomu wkladu wlasnego 
wymaganego w ogloszeniu kOl1kursowym. 

4. W otwartym konkursie ofert moze zostac wybrana wiycej nii: jedna oferta w ramaeh jednego 
zadania. 

S. Decyzjy 0 wyborze podmiotow, ktore uzyskajq dotacjy oraz 0 wysokosci dotacji podejmuje 
W6jt Gminy Baboszewo w formi e zarz,!dzenia. 

6. Wyb6r oferty nastC}pi w terminie do 14 dni po uplywie terminu skladania o ferl. 
7. Oferty bftdq occnillnc wed lug nast~puj11cych kryteriaw merytorycznych: 

a} mozliwosc rcalizacji zadanill prLcz oferenta (waga krytcrium 20%): 
• micjsce reali zacj i zadania, 
• adresaci obj~c i zadaniem, 
• ce!e realizacji zadania publicznego oraz spos6b ieh reatizacji , 
• harmonogram, 

b) kalkulacja przcwidywanych koszt6w rcnlizacji zadania (waga kryterium 25%): 
• calkowity koszt realizacji zadania, 
• racjonalne przeznaczcnie srodk6w finansowych na realizacj~ zadania, 

c) jakosc wykonllnia zadania i kwalifikacjc osab (waga krytcrium 20% ): 
• pos iadane zasoby kadrowe, 
• posiadane zasoby rzeezowe, 

d} udzilll srodk6w finansowych wlasnych lub pochodz'lC)'ch z innych iradet (waga 
krytcrium lO%), 

c) wkhld rzcczowy, osobowy, w tym swilldczcnill wolontllriuszy i prac~ spolccZDlI 
czlonka"" (wllgn krytcrium IOU;;I), 

t) dotychczasowc doswiadczcnic w rc:dizacji zadan podobncgo rodzaju (w.\ga 
krytcrium 15%): 

• rzetelnosc i terminowosc oraz spos6b rozliczcnia zrealizowanych zadaii 
w lalach ubieglyeh. 

Karta indywidualnej oeeny oferty stanowi zalfteznik do ni niejszego ogloszenia. 
8. Ogloszenie wynik6w konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Infonnacji Publ icznej 

oraz na tablicy ogIOSZeI'1 w siedzibie Urztrdu Gminy Baboszewo oraz na slronie intemetowej 
Urz~du Gminy Baboszewo. 

9. W6jt Gminy B;:lboszewo unicwaznia olwarty konkurs ofert, jezeli: 
• nie zlozol1o zadnej of'erly; 
• zadna ze zlozonych of crt nic spelnia wymog6w zawartych w ogtoszeniu, 
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o kt6rym mowa wart . 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o dzialalnosci pozytku publicznegoi 0 wolontariacie. 

10. I nforrnacj ~ 0 uniewai:nieniu otwartego konkursu ofert W6jt Gminy Baboszewo podaje 
do publicznej wiadomosci \V spos6b okreslony wart. 13 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

11. Wysokosc dotacji przekazana przez Gmiuy Baboszcwo na realizacj <; zadania tego samego 
rodzaju w poprzednich latach: 

2016 rok 
2017 rok 

25000,00zl 
25000,00 zl 

Dodatkowe informacje moi.na uzyskac w Refcracie Ogolno-Administracyjnym i Zamowien 
Publicznych w Urzltdzic Gminy Baboszcwo ul. Warszawska 9a, pok. nr 30 
tel. (23) 661-10-91wcw. 40. Pracownicy udzielaj:tc informacji, nie dokonuj~ occny formainej 
i merytoryczncj. 

706'ica? ~~~ 
mgT Tomasz Sobecki 
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Zalqcznik 
do Ogloszcnia W6jta 

Gmin)' BllooszclI'O 
z dnill 29 marca 20 18 f. 

Rozstrzygnilfcic Konkursu of crt na realizacjlf zada" pozytku publiczncgo w Baboszewie 
'" dniu .......................................... . 

Karta indywidualncj occny oferty 
Nazwa wlasna zadania: ....... .. ........................ . •... 
.... ..... ... . .. ... ... ... .. . .. ... . ... . ... ... . ... . .. . .. .. . .. ..... ... . .... ... ... . ... ... ...... .. . .. ....... ... . .... ....... . .. 
Nr oferty .............. . 
Imiy i naz\visko czlonka konlisji ............ .. ..................................... .. .. .. ................................ .......... .... .. ... . 

Lp. KRYTERIA OCENY 
MAX. ilosc lIose pkl. 
punktOw przyznanych 

Mozliwosc rcalizacji zadanill przcz ofcrcnta 

1 Miejsce realizacji zadania 5 

2 Adresaci obj~ei zadaniem S 

3 Cele realizacj i zadania publicznego oraz spos6b ieh rcal izacj i S 

4 Hannonogram S 

Ka lkulacja prl.cwidyw:mych kosztow realizacji zadania 

1 Calkowity koszt rca lizacj i zadan ia IS 

2 Raejonalne prLeznaczcn ic srodk6w finansow)'ch na realizacj~ zadania 10 

Jakosc wykonania z:ldania i kwalifikacjc os6b 

1 Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodk6w finansowych wlasnych lub pochodzqcych 
z innych zrodel 

1 
Wysokosc srodk6w wlasnych lu b pochodzqcych z innych zr6del 

10 
przewidzianych na realizacjcr zadania 

WkJad neczowy, osobowy, w tym swiadczcnia wolontariuszy 
i prac~ spoleezn:} czlonk6w 

1 
Wklad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy 

10 i praca spoleczna czlonk6w 

Dotychczasowe doswi~ldczcnic w realizacji zadao podobncgo rodzaju 

1 Rzetelnosc S 

2 Terminowosc S 

3 Spos6b rozliczenia S 

Lqczna ilosc uzyskanych punkt6w 100 

(dat3 i podpis ~ztonka komisji) 


