
Z A R Z 1\ D ZEN I E NR 10/2014 

WOlTA GMINY BABOSZEWO 


z dnia 21 Juty 2013 rokll 


w sprawie powolania Komi.5ji Konkursowej do rozpatrzenia olert na realizacj~ zadan z zakresu 
pozylku publicznego w 20 J4r 

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorz'ldzie gminnym 
(Oz.U. z 2013 poz. 594 z p6in. zm.) oraz art.l5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dziafalnosci 
pozytku pllbJicznego i 0 wolontariacie (Dz.U . z 2010r Nr 234, poz 1536 ze zm) zarz'ldzam, co 
nastt(puje: 

§1 

PowOflljt( Komisjt( Konkllrsow'l do rozpatrzenia ofert konkurSll ogfoszonego na wsparcie realizacji 
zadan z zakresu pozytkll publicznego w 20 14r og!oszenie z dnia 31.01.20 14r 

1. 	 Pomoc spofeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacj i zyciowej oraz 
wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b poprzez wsparcie zywnosciowe. 

2. Promocja turystyczna gminy poprzez zorganizowanie SPfYWU kajakowego na rzece Wkra 
oraz na rozpatrzenie oferi konkursu og/:oszonego na wsparcie realizacji zadan z zakresll pozytkll 
pubJicznego w 20 14r ogloszenie z dnia 03 Illtego 2014r 

1. 	 Pomoc spofeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trlldnej sytuacj i zyciowej oraz 
wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b poprzez zorganizowanie kolonii letnich 
z programem terapelltycznym nad morzem lllb w g6rach dla dzieci i mfodziezy w wieku 
8-161at z grup ryzyka w oparciu 0 pisemny program zajt(c. 

W skfadzie: 

1. Barbara Kociuber - Przewodnicz'lcy Komisji 
2. Sylwia Adamska - cZfonek 
3. Piotr Lipinski - cZfonek 

§2 

Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z zatwierdzonym Reglllaminem pracy Komisji Konkursowej 
powofanej do rozpatrzenia ofert na realizacjt( zadan z zakresu pozytku pllblicznego w 2014r 
stanowi'lcy zaf'lcznik nrl do niniejszego zarz'ldzenia oraz wedfug karty indywiduaJnej oceny oferty 
stanowi'lcej zaf'lcznik nr 2 do niniejszego zarz'ldzenia. 

§3 

Wykonanie Zarz'ldzenia powierza si~ Sekretarzowi Gminy. 

§4 

Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

http:31.01.20


Zalqcznik Nr 1 
do Zarz'tdzenia nr 10/2014 

z dnia 21.02.2014 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

POWOLANEJ DO ROZPATRZENIA OFERT NA REALIZACJF; ZADAN 


Z ZAKRESU POZYTKU PUBLICZNEGO W 2014R 


§1 

Regulamin okresla zasady przeprowadzenia konkursu ofert na realizacjcr zadan publicznych 
w 2014r okreslonego w Uchwale Nr XXIIII197/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 
2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo 
z Organizacjami PozarzC\:dowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzia1alnosci pozytku pllblicznego i 0 wolontariacie na lata 2014-2018 

§2 

W6jt Gminy Baboszewo powo1uje Komisjcr KonkursowC\: 
W sk1ad Komisji Konkursowej wchodzC\:: 

przedstawiciele organu wykonawczego, 
osoby wskazane przez organizacjcr pozarzC\:dowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3, z 
wy1C\:czeniem os6b wskazanych przez organizacje pozarzC\:dowC\: lub podmioty wymienione w 
art.3 ust.3, biorC\:ce udzia1 w konkllrsie. 

Komisja Konkursowa moze dzialac bez lldzia1u os6b wskazanych przez organizacje pozarzC\:dowe 
Illb podmioty wymienione w art.3 ust.3,jezeli: 

zadna organizacja nie wskaze os6b do sldadu komisji konkursowej, lub 
wskazane osoby nie 'vvezmC\: udzia1u w pracach komisji konkursowej, lub 
wszystkie pow01ane w sklad komisji konkllrsowej osoby podlegajC\: wy1C\:czenill na podstawie 
art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f llstawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 

wolontariacie. 
Do cz1onk6w komisji konkllrsowej, biorC\:cych lldzial w opiniowaniu ofert stosuje sicr przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r (Kodeks postcrpowania administracyjnego Dz.U. z 2013r poz. 267 

dotyczC\:ce wylC\:czenia z postcrpowania konkursowego. 

PrzewodniczC\:cy i czlonkowie Komisji, po zapoznanill sicr z wykazem zlozonych ofert, sk1adajC\: 

oswiadczenia, kt6rych wzory okreslajC\:za1C\:czniki Nr1 i 2 do niniejszego regulaminu. 


§3 

1. 	 Do konkursll moze przystctPic organizacja pozarzqdowa oraz inne podmioty prowadzC\:ce 
dzialalnosc pOZytkll publicznego, kt6re spe1niajq nastcrpujqce warllnki: 
- zamierzajq realizowa6 zadanie na rzecz mieszkanc6w gminy Baboszewo 
- prowadzq dzialalnos6 statutowq w dziedzinie objcrtej konkursem, 
- przedstawi q poprawnie sporzqdzonq ofertcr wraz z zalqcznikami 

2. 	 Organizacja pozarz'ldowa oraz inny podmiot prowadzqcy dzialalnos6 pozytku pub1icznego 
sklada ofertcr na formularzu, kt6ry stanowi zalqcznik Nr 1 do Rozporzqdzenia Ministra 
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15.12.201 Or w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy dotyczqcych realizacji zadania pllblicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania (Dz.U. z 2011r Nr 6 poz. 25). 

3. 	 Ofertcr okreslonq w ust.2 wraz z zalqcznikami wskazanymi w ogloszeniu 0 otwartym 
konkursie ofert, sklada sicr w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Urzqd Gminy 
Baboszewo z napisem "Konkurs otwarty ofert - zadanie or .. " w Sekretariacie Urzcrdu Gminy 
Baboszewo pok. Nr 4, w terminie podanym w ogloszeniu. 



§4 


1. 	 Post~powanie konkursowe obejmuje: 

a) analiz~ formaln'l ofert; 

b) ocen~ zfozonych ofert; 

c) ustalenie wynik6w konkursu. 


§5 

1. 	 Prac'l komisji kieruje przewodnicz'lcy 
2. 	 Komisja pracuje na posiedzeniach zamkni~tych, kt6re zwofuje i prowadzi przewodnicz'lcy 

komisji. 
3. 	 Dla prawomocnosci posiedzen niezb~dnajest obecnosc co najmniej 2/3 skfadu Komisji . 
4. 	 Posiedzenie Komisji s'l protokolowane. ProtOkOfY podpisuj'l wszyscy cZfonkowie Komisji 

obecni na posiedzeniach. 
§6 

W pierwszej kolejnosci sprawdza si~, czy oferty spelniaj'l kryteria formalne okrdlone w ustawie z 
dnia 24.04.2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U .z 2010r Nr 234 poz 
1536 z p6Zn. zm.) i ogloszeniu 0 otwartym konkursie ofert. 

Oferty zfozone na innym druku tj. nie speiniaj'lce wymog6w Rozporz'ldzenia Ministra Pracy 
i Polityki Spofecznej z dnia 15.12.201 Or w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotychczasowych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania 
(Dz.U. z 2011 r Nr 6 poz.25), niekompletne lub Zfozone po terminie, zostan'l odrzucone ze 
wzgl~d6w formalnych. 

Ofert~ nalezy ZfOZYC na formularzu, kt6ry stanowi zaf'lcznik do rozporz'ldzenia. 

§7 

1. 	 Komisja analizuje i ocenia zfozone ofe11y wg nast~puj'lcych kryteri6w: 
a) mozliwosc realizacji zadania przez oferenta pod k'ltem jakosci: 
- wykwalifikowana kadra, 
- posiadane zasoby rzeczowe niezb~dne do realizacji zadania, 
- wk!ad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spofeczna cz!onk6w; 
- wymierne efekty realizacji zadan podobnego rodzaju; 
- dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju ( z uwzgl~dnieniem 
zadan realizowanych we wsp6!pracy z administracj'l publicznv; 
- rzetelnosc i terminowosc zrealizowanych zadan w latach ubieg!ych (jesli dotyczy); 
b) kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania: 
- calkowity koszt realizacji zadania, 
- wysokosc srodk6w w!asnych przewidzianych na realizacj~ zadania; 
- racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacj~ zadania; 
c) skala dziafan zaplanowanych przy realizacji zadania: 
- l.iczba uczestnik6w obj~tych zadaniem; 
- liczba udzielanych swiadczen tygodniowo; 
- liczba imprez promuj'lcych miasto; 
- zak!adane rezultaty realizacji zadania 

2. 	 Po przeprowadzeniu analizy zfozonych ofert, kazdy z cz!onk6w Komisj i dokonuje 
indywidualnej oceny oferty, wypeiniaj'lc kart~ oceny oferty (wz6r karty - zal'lcznik nr 2 do 
zarz'ldzenia) 



3. 	 Po dokonaniu indywidualnej oceny, sumuje si(( punkty przypisane przez czlonk6w komisji 
poszczeg61nyrn ofertorn. Za najkorzystniejszq uwaza si(( ofert((, kt6ra uzyskala najwi((kszq 
liczb(( punkt6w. 

4. 	 Jezeli podczas oceny, oferta nie uzyskata minimum 50% punkt6w, konkurs zostaje 
nierozstrzygni((ty. 

§8 

1. 	 Po zakonczeniu prac Komisja sporzqdza protok6l z przebiegu konkursu i przekazuje wraz z 
calq dokumentacjq W6jtowi Gminy Baboszewo. W6jt Gminy w drodze Zarzqdzenia 
podejmuje decyzj(( 0 przyznaniu dotacji. 

2. 	 Ogloszenie 0 rozstrzygni((ciu konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urz((du Gminy Baboszewo. Ponadto 
oferenci zostanq powiadomieni pisemnie 0 przyj((ciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu. 

§9 

Konl<urs moze bye uniewazniony przez W6jta Grniny Baboszewo, jezeli zostaly naruszone zapisy 
regulaminu Konkursu. 

Regulamin nw*t"BJ\"frdZQ 

~nz. w~~ 



Zalqcznik Nr I 
do regulaminu pracy komisji 

konkursowej powolanej do rozpalrzenia 
oferl na realizacjv zadan 

z zakresll pozylku publicznego w 20 14r 

OSWIADCZENIE* 

Ja ........... .......... .. .. ........... .. ........... ........ ... .. .. .. .. .. ... .......... ........................................... nizej podpisany/a 
przedsta'vviciel ...... ... .. ...... .. ..... .. ... ........ ... ............... .. ... .. .... .. ................... .............................. .. ... .......... ... . 
oswiadczam, ze nie pozostaj(( w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorqcymi 
udzial w konkursie, kt6ry moze budzic uzasadnionq wqtpJiwosc co do mojej bezstronnosci podczas 
oceniania ofert. Jednoczesnie zobowiqzuj(( si(( do udzialu w pracy komisji konkursowej oceniajqcej 
oferty na realizacj(( zadania publicznego. 

data i podpis skladajqcego oswiadczenie 

wypelnia przedstawiciel organizacj i pozarzqdowej 



Za lqczn ik Nr 2 
do regulaminu pr-acy komi sji 

kOllkurso wej powolanej do rozpatrzenia 
ofen na realizacjt; zadari 

z za kresu pozytku publicznego w 20 14r 

OS W I AD C ZEN I E* 

Ja ............. ......................... .... .. ............. .. ..... .. ....... ... ... ... ...... ... .. ..... .. ................ ......... . nizej podpisany/a 
przedstawiciel .................. ......... .. ... ........... ....... .... ... .... .. .. ... ........... .... ...... .. ...... ........ .. .... ... .. ... ..... .. .. .. .... .. 
oswiadczam, ze nie pozostaj~ w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorqcymi 
udzia! w konkursie, kt6ry moze budzic uzasadnionq wqtpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas 
oceniania ofert. 

data i podpis sktadajqcego oswiadczenie 

wypelnia przedstawiciel U rz~du GmillY IV Baboszewie 



Zalqcznik Nr2 
do Zarzi\dzenia nr 1012014 

z dnia 21.02.2014 

Konkurs ofert na realizacjf zadan pozytku publicznego w Baboszewie w dniu ...................... . 


Karta indywidualnej oceny oferty 
Nazwa 

zadania ..... .................... ...... .. .. .......... .. ... ...... .... .... ... ... ....... ..................... ... ....... ... ... .. .... .... .. .. ....... .... ..... ... . 


Nr oferty ..... ..... ... .... ...... ...... ................... ... ... .. .. .. .... ............. .. ... ..... .. ... .. .. .. .. .. . 

Imi~ i nazwisko czlonka komisji .. .... .......... .. .......... ..... ..... .. ... ..................... .. 


Hose pkt.'\ MAX. ilose IW;'iczenie 
Lp. KRYTERIA OCENY przyznanychIpunkt6w 

Ocena mozliwosci realizacji zadania przez oferenta pod k~tem jakosci 
------~--------~------r-------~ 

I IWykwalifikowana kadra ,~ 5 i-----.r-------. 
2 Posiadane zasoby rzeezowe niezbydne do reali zaeji zadania ~--':------f-- --------! 

3 Wklad osobowy oferenta, w tym swiadezenia wolontariuszy I 5 I 
j praea spo{eczna ez{onkow I--------~.-------/-----__i 

4 Wymierne efekty realizaeji zadall podobnego rodza;--! 10 
-----.--------~-------+--------~ 

5 Spos6b realizaeji zleconyc h zadan publieznyeh w przypadku 

oferenta, kt6ry w lataeh poprzednich realizowa1 zleeone 

zadania publiezne, bior~c pod lIwagy rzetelnosc 
 10 

i terminowosc oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten 

eel srodk6w (jesli dotyezy). 
 I 

Ocena kalkulacji przewidywanych kosztow realizacji zadania 
----~-------.------~--------~ 

Oeena ealkowitego kosztu realizaeji zadania 10 

2 Oeena wysokosei srodk6w wlasnyeh przewidzianyeh na 10 
realizacjy zadania ~ 

3 Oeena racjonalnego przeznaezenie srodk6w finansowyeh na I 10 ·1--- 1--------1 
realizaejy zadania _______.L-______.....J, ____1 ___. __ 

Ocena skali dzialan zaplanowanych przy realizacji zadania 
'--, 

I Liczba uczestnik6w obj~tych zadaniem, 5 

2 Liczba udzielonych swiadczen tygodniowo 4 

3 Liczba imprez promuj'l,cych gmin~ 4 

4 Zakladane rezultaty realizacji zadania 7 
------- -- ----1-------- r-- -- 1- -. 

L'l,czna ilosc uzyskanych punkt6w 100 X I 

(dill" I padpis czlaJlka kamisji) 



Konkurs ofert na realizacj~ zadan pozytku publicznego w Baboszewie w dniu ...................... . 


ZESTAWIENIE WYNIKOW OCENY I ANALIZY OFERT 

Nazwa zadania: 

~ . - - --  - . - . _. -  ~-. !Oc~na ~osz~zegolnych l -S r~dnialp Nr Nazwa organizacji 
oferty czlonkow komisji Iilosc 

I 1 I 2 3 4 I 5 punk tow 
-,-

i 
I 

Oferta, ktora uzyskaia najwyzszC\.. ilosc punktow, zostala przedstawiona przez: 

Srednia ilosc punkt6w uzyskanych podczas oceny oferty: 

LJ 

data i podpis Przewodniczqca/y Komisji Konkursowej 


