ZARZi\DZENIE Nr 2112018
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 28 marca 2018r.
w sprawie powolania komisji do oceny ofert zlozonych w otwartym konkursie na
realizacjlt zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania idei
samorz~dowej, w tym tworzenia warunk6w do dzialania i rozwoju jednostek pomocniczych
i wdrazania program6w pobudzania aktywnosci obywatelskiej

Na podstawie art. 15 ust.2a,2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ) oraz § 25 i § 26 Rocznego
Programu Wsp61pracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi i innymi
podmiotami prowadz~cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2018 rok stanowi~cego
zal~cznik do Uchwaly Nr XXXl229/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 r.
zarz~dza siy, co nastypuje :
§1. W celu zaopiniowania ofert zlozonych w otwa11ym konkursie na realizacjy zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorz~dowej, w tym tworzenia
warunk6w do dzialania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrazania program6w pobudzania
aktywnosci obywatelskiej, W6jt Gminy Sochocin powoluje Komisjy Konkursowq w skladzie :
l. Barbara Wozniak - Przewodniczqcy Komisji

2. Marta Synderska - czlonek- przedstawiciel organizacji
3. Grazyna Nurzynska - czlonek
4. Kamil Wojciechowski - czlonek
5. Katarzyna lasinska - czlonek

§2.0kres\a siy:
1) wz6r oswiadczenia czlonka komisji
2) wz6r karty oceny oferty.

0

bezstronnosci;

§3. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy.
§4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

~.
Andrzej

Sporz!)dzil:

-~OWSki

Za1llcznik Nr 1
do ZarZ<)dzenia Nr 21/2018
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 28 marca 2018 r.

DekJaracja bezstronnosci czlonka komisji

Ja nizej podpisany/podpisana, niniejszym deklarujy, ze wyrazam zgody na udzial w
procedurze oceny ofert zlozonych w wyniku ogloszenia przez W6jta Gminy Sochocin
otwartego konkursu na realizacj e w 2018 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania idei samorz'!-dowej, w tym tworzenia warunk6w do dzialania i rozwoju
jednostek pomocniczych i wdrazania program6w pobudzania aktywnosci obywatelskiej .
Poprzez zlozenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, ze zapoznalam/zapoznalem
Sly z wykazem zlozonych ofert i m6j stosunek prawny i faktyczny do podmiot6w bior'!-cych
udzial w konkursie nie budzi w'!-tpliwosci co do bezstronnosci oceny ofert.

Imiy i nazwisko
Podpis
Data

*Nieodpowiednie przekresli6

Za1llcznik Nr 2
do Zarzlldzenia Nr 21/2018
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 28 marca 2018 r.

KART A OCENY OFERTY
OCENA FORMALNA
Adnotacje ur.lt;dowe
I.

Numer zarzlldzenia w sprawie
ogloszenia otwartego konkursu ofert

2.

Tytul zadania publicznego (Z oferty)

3.

Nazwa i adres oferenta

4.

Numer kancelaryjny oferty

. upowazmony pracowm'k urzll'du )
KRYTERIA FORMALNE (w)l]JeInza
PRAWlDl.OWOSC: OFERTY POD WZGLF;DEM FORMALNYM

I
!

TAKj NIE!
NIE
DOTYCZY

I.Oferta zlozona w 0 terminie zgodnym z ogloszeniem
2. Oferta zlozona na formularzu zgodnym z za1llcznikiem nr I do rozporzlldzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w
um6w dotyCZllcych realizacji zadail publicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tych
zadan
3. Oferent jest organizacjll pozarzlldowlliub innym podmiotem, 0 kt6rym mowa wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. IOferenci Sll
organizacjami pozarzlldowymi lub innymi podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.
4. Oferty podpisaly uprawnione osoby.
I.

Do oferty za1llczone zostaly:
a.

b.

c.

d.

kopia aktualnego wycillgu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument
potwierdzajllcy osobowosc prawnll oferenta - w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi
w Krajowym Rejestrze Slldowym;
dokument potwierdzajllcy upowaznienie do dzialania w imieniu oferentaloferent6w
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferent6w skladajllcych ofert y niz
wLnikajllcy z Krajowego Rejestru Slldowego lub innego wlasciwego rejestru lub ewidencji;
kopia umowy lub statutu sp61ki - w przypadku gdy oferent jest sp61kll prawa handlowego, 0
kt6rej mow a wart. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie;
inne za1llczniki wskazane w ogloszeniu konkursowym
Lwagl

dot\-~z;j.ce

(Item fllnnalnel

Adnotdl'Je Ul z~dowe
Oferta spelnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznejl Oferta nie spelnia wymog6w formalnych i nie podlega
ocenie merytorycznej
(niepotrzebne skreslic)

OCENA MERYTORYCZNA
Adnotacje Ur:lltdowe
I.

Numer zarzCj.dzenia w sprawie
ogloszenia otwartego konkursu ofert

2.

Tytul zadania publicznego (Z oferty)

3.

Nazwa i adres oferenta

4.

Nr kancelaryjny oferty
KRYRETIA MERYTORYCZNE

i
Lp.

Kr)terium

I

Maksymalna
liczba
punkt6w

I

zgodnosc oferty z ogloszeniem konkursowym

10

2

jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale
kt6rych zadanie bydzie realizowane

20

4

mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta w
tym zasoby kadrowe
kalkulacjy koszt6w - zasadnosc i wsp6lmiernosc koszt6w w
stosunku do planowanych rezultat6w

5

planowany wklad wlasny oferenta ( rzeczowy, oso bowy,
finansowy)

3

6

7

liczba uczestnik6w imprezy i atrakcyjnosc dla odbiorc6w
jakosc dotychczasowej wsp61pracy organizacji z gminCj.
RAZEM

20

10

10

20

10
100

Przyznana
Iiczba
punktow

Analiza i ocena realizacji zadan publicznych
zleconych organizac.ii w latach poprzednich

\VYNIK GLOSO\VANIA KOMIS.n KONKlJRSOWE.J
Ofert y rekomendowalo/rekomendowal ...... czlonk6w/czlonek komisji konkursowej do opiniowania ofert.
Za brakiem rekomendacji dla oferty glosowalo/glosowal ...... czlonk6w/czlonek komisj i konkursowej do
opiniowania ofert.
Od glosu wstrzymalo/wstrzymal si y ...... czlonk6w/czlonek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

STANOWISKO KOMISJI KONKl:RSO\\'EJ
Komisja konkursowa do opiniowania ofert rekomenduje dofinansowanie/finansowanie w wysokosci
................ zlotych Iniedofinansowanie/niefinansowanie zadania*
lJwagi

.. ..... ......... .. ........ ............... .............. ........ .... .. ..... ..... ............... .. ..... ...... .... ....... .. .. ..... ... ..... . ... ... ..... .... " ....

PODPISY OBECNYCH NA POSIEDZENIU CZI,ONKOW KOMISJI KONKURSOWEJ
DO OPINIO\VANIA OFERT
Lp.
1

2

3
4
5

Imil( i nazwisko czlonka Komisji

Podpisy poszczeg61nych czlonk6w Komisji

