
ZARZĄDZENIE Nr 10/2018

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny  złożonych ofert w odpowiedzi na 
ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy 
Wierzbinek w 2018 r. oraz ustalenia regulaminu pracy komisji

 Na podstawie art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2017 poz. 1875 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

 Powołuję Komisję Konkursową  do przeprowadzenia oceny złożonych ofert  w odpowiedzi 
na Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2018 roku, w 
następującym składzie:

1. Jolanta Siekaczyńska   – przewodniczący komisji

2. Jacek Wysocki             – sekretarz komisji

3. Lidia Giętkowska         – członek komisji, (członek organizacji pozarządowej 

                                                                                      Stowarzyszenia    na  Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbinek)

4. Tomasz Woźniak         – członek komisji

5. Bożena Andrzejewska – członek komisji                                                                                       

§ 2

Zatwierdzam Regulamin pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny złożonych 
ofert  w otwartym konkursie projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy 
Wierzbinek w 2018 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej podlega ogłoszeniu poprzez jego 
zamieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbinek



                                                                         § 4  

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wierzbinek.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



                                                                                             Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 10/2018

                                                                                                                                           Wójta Gminy Wierzbinek

                                                                                                                                               z dnia 20 marca 2018 r.

REGULAMIN KOMISJI

1. Zadaniem komisji jest zaopiniowanie Wójtowi Gminy Wierzbinek ofert  złożonych w 
odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu 
na terenie Gminy Wierzbinek w 2018 roku, ogłoszonym w dniu 26 lutego 2018 r. na mocy 
Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbinek Nr 5/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.

2. Niezwłocznie po upływie ostatniego dnia składania ofert, Przewodniczący komisji zwołuje 
pierwsze zebranie komisji. O tym fakcie powiadamia Wójta Gminy.

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności 
wyznaczony przez niego członek Komisji.

4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

5. Każde posiedzenie Komisji jest protokołowane.

6. Członkami Komisji Konkursowej nie mogą być osoby związane z podmiotami 
uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert. W tym celu każdy członek Komisji 
uczestniczący w postępowaniu konkursowym, zobowiązany jest do złożenia pisemnego 
oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do  Regulaminu Komisji.

7. Postępowanie konkursowe dzieli się na dwa etapy:

a) ocena formalna ofert złożonych w ramach konkursu,

b) ocena merytoryczna i finansowa  ofert złożonych w ramach w/w konkursu. 

8. Na etapie oceny formalnej Komisja wypełnia dla każdej z ofert formularz oceny formalnej, 
której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji.

9. W razie ujawnienia jakichkolwiek braków w złożonych ofertach – Komisja wzywa 
wnioskodawców do osobistego uzupełnienia ofert – w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku
w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania (wezwanie odbywa się w formie: informacji 
telefonicznej  i informacji mailowej), a następnie zawiesza swą prace do czasu ich 
uzupełnienia. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie wniosek pozostaje bez 
rozpatrzenia.

10. Po uzupełnieniu braków lub po upływie terminu, o którym mowa wyżej -  Komisja 
wznawia swą pracę  i proceduje zgodnie z ustaleniami Regulaminu.



11. Oferty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej i finansowej.

12. Każdy członek Komisji dokonuje oceny każdej z ofert poprzez wypełnienie indywidualnej
karty oceny merytorycznej i finansowej, której wzór stanowi załącznik nr 3  do Regulaminu 
Komisji. 

13. Na podstawie dokonanej przez członka Komisji indywidualnej oceny merytorycznej i 
finansowej oferty  sporządza się zbiorcze zestawienie ilości uzyskanych punktów przez daną 
ofertę, której wzór stanowi załącznik 3a do Regulaminu Komisji.

14. Na podstawie  ilości  uzyskanych punktów  przez daną ofertę, Komisja sporządza 
zbiorczy formularz oceny ofert  biorących udział w postępowaniu konkursowym, który wzór 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

15. Z prac Komisji sporządza się protokół wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
Regulaminu Komisji.

16. Protokół z prac Komisji wraz z załącznikami i  jej rekomendacją, Przewodniczący 
Komisji przekazuje Wójtowi Gminy Wierzbinek, nie później niż 7 dnia od ostatniego dnia  
składania ofert.

17. Decyzję o przyznaniu dotacji oraz o ich wysokości  (biorąc pod uwagę opinie Komisji 
Konkursowej) podejmuje Wójt Gminy Wierzbinek.

18. Postępowanie przeprowadza się również w przypadku, gdy w ramach konkursu złożona 
została jedna oferta.

19. Po zakończeniu prac oraz przedłożenia protokołu wraz z rekomendacją, dotyczących 
wszystkich złożonych ofert Wójtowi Gminy Wierzbinek, komisja ulega rozwiązaniu.

                                                                                                                                  



                                                                                                                                                            Załącznik nr 1 

                                                                                                             do Regulaminu Pracy  Komisji Konkursowej

OŚWIADCZENIE

Członka Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie projektów

na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek

       Oświadczam, że nie pozostaję w stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami 
biorącymi udział w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy 
Wierzbinek z dnia 26. 02. 2018 r. w sprawie otwartego konkursu projektów na finansowanie 
rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2018 roku, który może budzić uzasadnioną 
wątpliwość co do mojej bezstronności podczas  oceniania ofert i nie podlegam wyłączeniu na 
podstawie art. 15 ust. 2d i 2f ustawy z dnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

                                                                             ……………………………………………

                                                                            (data i podpis członka Komisji Konkursowej)

 

                                                                                   



                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2

                                                                                                              do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY

na realizację zadania pn.: ………………………………………………………………………………

Nazwa oferenta: 

………………………………………………………………………………

Numer oferty: 

………………………………….

I. Warunki formalne TAK NIE NIE

DOTYCZY

1
Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu
o otwartym konkursie ofert?

2 Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony?

3 Czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie?

4 Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty?

5
Czy proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu – 
wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania ?

6
Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu ?

7 Czy do oferty dołączone są wymagane załączniki?

  9 Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny

merytorycznej i finansowej

10
Oferta nie spełnia warunków formalnych i Komisja wzywa 
oferenta do jej uzupełnienia

11
Oferta została uzupełniona, spełnia warunki formalne i jest 
dopuszczona do oceny merytorycznej i finansowej

Szczegółowe uzasadnienie oceny formalnej – wypełnia się w przypadku negatywnego wyniku oceny
formalnej



 Wierzbinek, dnia ……………………                                 Podpisy członków Komisji:

                                                                                  1. ……………………………………….

                                                                                  2. ……………………………………….

                                                                                  3. ……………………………………….

                                                                                  4. ………………………………………

                                                                                  5. ………………………………………



                                                                                                                                                     Załącznik Nr 3        

                                                                                                          do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej    

  KARTA INDYWIDUALNA OCENY MERYTORYCZNEJ  I FINANSOWEJ OFERTY            

1. Numer oferty

2. Nazwa i adres 
oferenta

3. Tytuł zadania 
publicznego

4. Imię i nazwisko
oceniającego

                                                                                                                                                       

Lp
.

Kryteria oceny merytorycznej oferty Skala punktacji Ilość 
przyznanych 
punków przez 
członka komisji

 1. Możliwości realizacji zadania publicznego 
przez oferenta

od 0 pkt.  do 5 pkt.

 2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania 
publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania.

od 0 pkt. do 10 pkt.

 3. Proponowana jakość wykonania zadania i 
kwalifikacje osób przy udziale , których 
oferent będzie realizować zadanie publiczne.

od 0 pkt. do 10 pkt.

 4. Planowany przez oferenta udział środków 
finansowych własnych lub środków 
pochodzących z innych źródeł na realizację 
zadania publicznego

od 0 pkt. do 5 pkt.

 5. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, 
osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i 
praca społeczna członków

od 0 pkt. do 5 pkt.

 6. Rzetelność i terminowość oraz sposób 
rozliczenia dotychczas otrzymanych środków 
na realizację zadań publicznych

od 0 pkt. do 5 pkt.

  Wierzbinek, dn. ……………                     Podpis członka komisji: ………………………...   



                                                                                                                           

                                                                                                                                                       Załącznik Nr 3a    

                                                                                                          do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej    

    ZBIORCZY FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ OFERTY          

1. Numer oferty
2. Nazwa i adres oferenta

3. Tytuł zadania 
publicznego

                                                                                                                                                       

Lp
.

Kryteria oceny 
merytorycznej 
oferty

Skala 
punktacji

Ilość przyznanych punków przez 
członków Komisji
  

Suma 
punktów

Średnia 
arytmety -
czna 
punktów

 1. Możliwości 
realizacji zadania 
publicznego przez 
oferenta.

od 0 pkt. 
do 5pkt. 

 2. Kalkulacja kosztów
realizacji zadania 
publicznego, w tym
w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego
zadania.

od 0 pkt.
do10 pkt.

 3. Proponowana 
jakość wykonania 
zadania i 
kwalifikacje osób 
przy udziale, 
których oferent 
będzie realizować 
zadanie publiczne.

od 0 pkt. 
do 10 pkt.

 4. Planowany przez 
oferenta udział 
środków 
finansowych 
własnych lub 
środków 
pochodzących z 
innych źródeł na 
realizację zadania 
publicznego

od 0 pkt. 
do 5 pkt.

 5. Planowany przez 
oferenta wkład 

od 0 pkt. 
do 5 pkt.



rzeczowy, 
osobowy, w tym 
świadczenia 
wolontariuszy i 
praca społeczna 
członków

 6. Rzetelność i 
terminowość oraz 
sposób rozliczenia 
dotychczas 
otrzymanych 
środków na 
realizację zadań 
publicznych

od 0 pkt. 
do 5 pkt.

                                                                                                           Razem ilość punktów:   ……… 

Max. Ilość pkt. -  40

Min. ilość pkt. niezbędna do otrzymania dotacji -  30                            

Podpisy oceniających:

1. Przewodniczący 
Komisji ………………………………………………………………………

.
2. Członek Komisji

……………………………………………………………………..
3. Członek Komisji

………………………………………………………………………
4. Członek Komisji

………………………………………………………………………
.

5. Członek Komisji
………………………………………………………………………
.

Uwagi Komisji:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Wierzbinek, dn.  ……………………..                        Podpis przewodniczącego Komisji:       

                                                                                        …………………………………



                                                                                                                           Załącznik Nr 4         

                                                                                                          do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej    

                         

                                       ZBIORCZY RORMULARZ OCENY OFERT    

Lp. Nr 
oferty

Tytuł zadania Ilość
uzyskanyc
h punktów

Wnioskowana
    kwota dotacji

Propozycja
dofinansowania

Uzasadnienie: 
…………………...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Wierzbinek, dn. …………………..                             Podpisy członków Komisji:                     

                                                                                  1. ……………………………………….

                                                                                  2. ……………………………………….

                                                                                  3. ……………………………………….

                                                                                  4. ………………………………………

                                                                                  5. ………………………………………



                                                                                                        

                                                                                                                              Załącznik Nr 5      

                                                                                                          do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej    

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

Posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

1. Przewodniczący Komisji- ……………………………………….

2. Sekretarz Komisji          - ………………………………………..

3. Członek Komisji           - ………………………………………...

4. Członek Komisji           - ………………………………………...

5. Członek Komisji           - ………………………………………...

odbyło się w dniu ……………………… Komisja dokonała następujących czynności:

1. Przewodniczący Komisji zapoznał członków komisji z Regulaminem pracy komisji 
konkursowej określonym w Zarządzeniu Wójta Gminy Wierzbinek w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie 
projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2018 roku oraz z treścią 
Zarządzenia nr5/2018 Wójta Gminy Wierzbinek o w/w konkursie ofert.

2. Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy członek Komisji złożył na ręce 
Przewodniczącego Komisji pisemną deklarację bezstronności stwierdzającą czy pozostaje on 
z oferentami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym lub prawnym. Deklaracje stanowią 
załączniki do protokołu.

3. Ustalono, że w wyniku postępowania konkursowego wpłynęło/a/ ………...ofert/a/ 
złożonych/a/ przez:

1. ………………………………. – Oferta Nr 1

2. ………………………………. – Oferta Nr 2

3. ………………………………  - Oferta Nr 3

4. Komisja dokonała oceny formalnej ofert poprzez wypełnienie dla każdej oferty 
formularza oceny formalnej stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

5. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło łącznie ….. ofert, z których ….. Komisja 
wezwała do uzupełnień formalnych.



6. Po dokonaniu oceny formalnej ofert Komisja postanowiła:

a) dopuścić do dalszej części konkursu następujące oferty spełniające wymogi formalne:

1) ………………………………….

2) …………………………………

b) nie dopuścić do dalszej części konkursu następujące oferty:

1) …………………………………

2) …………………………………

7. Każdy członek Komisji dokonał oceny każdej z ofert poprzez wypełnienie indywidualnej 
karty oceny merytorycznej i finansowej stanowiącej załączniki do niniejszego protokołu.

8. Na podstawie dokonanych ocen przez członków Komisji, po zliczeniu punktów 
przyznanych każdej z ofert, sporządzono zbiorczy formularz oceny ofert wraz z propozycja
Komisji co do wysokości udzielenia dofinansowania stanowiący załącznik do niniejszego 
protokołu.

 W/w wymieniony formularz stanowi rekomendację dotyczącą przyznania dotacji.

8.  Protokół z prac Komisji Konkursowej wraz z załącznikami zostanie przekazany przez 
Przewodniczącego Komisji Wójtowi Gminy Wierzbinek.

Na tym posiedzenie Komisji Konkursowej zakończono.

Wierzbinek, dn. ………….                               

                                                                                  1. ……………………………………..

                                                                                  2. ……………………………………..

                                                                                  3. ……………………………………..

                                                                                  4. ………………………………………

                                                                                  5. ………………………………………




	FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY

