
Zalgcznik 	_ n 0  
do Uchwaly Nr i;MP.../2020 
ZarzaduPowiatu w Pultusku 
z dnia 	5ievpato--  2020 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

§ 1. 

Komisja konkursowa zwana dalej „Komisjq" przeprowadza otwarty konkurs ofert na zasadach 

okreglonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoki poiytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na zadanie: promocja kultury, folkloru ziemi 

pultuskiej w roku 2020. 

§2. 

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizacjc zadania 

zleconego w formie powierzenia przez Powiat Pultuski organizacjom pozarzqdowym oraz 

podmiotom, o ktOrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno§ci poZytku publicznego 

i o wolontariacie oraz przedloZenie propozycji wyboru ofert, na kt6re proponuje sic udzielenie 

dotacji. 

§3. 

1. Czlonek Komisji podlega wyl4czeniu z udzialu w komisji, gdy: 

1) jest oferentem i pozostaje z nim w takim stosunku prawnym, 2e wynik konkurs mote miee 

wplyw na jego prawa lub obowiqzki, 

2) jest maltonkiem oferenta oraz jego krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 

3) jest zwiqzany z oferentem z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

4) jest/byl przedstawicielem oferenta lub osoba, o lctorej mowa w pkt 2 i 3 jest 

przedstawicielem oferenta, 

5) oferent jest osobq pozostajqcq wobec czionka Komisji w stosunku nadrzcdno§ci sluZbowej. 

Powody wylqczenia trwaja. take po ustaniu malzenstwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Zarzqd Powiatu w Pultusku w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1, dokonuje wylqczenia 

i powoluje nowego czlonka Komisji. 

§4. 

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczqcy. 

2. Komisja dziala na posiedzeniach w skladzie co najmniej jej czionkow. Na kaalym z 

posiedzen Komisji sporz4dzana jest lista obecno§ci. Posiedzenia Komisji sq. protokolowane. 

3. Komisja podejmuje rozstrzygniccia w glosowaniu jawnym, zwyklq wickszokiq glosow, 

w obecno§ci co najmniej polowy skladu osobowego. 



§5. 

1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisje nastcpujqce w terminie wskazanym 

w ogloszeniu. 

2. Posiedzenie, na ktorym odbywa sic ocena formalna i merytoryczna ofert odbywa 

sic na posiedzeniu zamknietym bez udzialu oferentOw. 

§6. 

1. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez wszystkich czlonkow Komisji Konkursowej 

przez wypelnienie formularza stanowi4cego zalqcznik Nr 1 do Regulaminu. 

2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez czIonkOw Komisji poprzez 

przyznanie okre§lonej liczby punktow na formularzu stanowi4cym zalqcalik 

Nr 2 do Regulaminu. 

3. Ocene merytorycaiq Komisji ustala sic przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie 

przez wszystkich czlonkow Komisji. Zbiorczy formularz oceny ofert stanowi zalqcznilc 

Nr 3 do Regulaminu. 

4. Za najkorzystniejsz4 oferte bedzie uznana oferta, ktora uzyska najwiekszq liczbe punktow 

w ocenie merytorycznej. 

§7. 

W razie, gdy do postgpowania konkursowego zgloszona zostala tylko jedna oferta, Komisja 

mote przyjqe te oferte, je2eli stwierdzi, 2e spelnila ona wymagania okreglone w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci potytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1057) i ogloszeniu o konkursie. 

§8. 

Komisja, przystepujqc do rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert, dokonuje kolejno 

nastcpujqcych czynnoSci: 

1) otwiera koperty z ofertami, 

2) ustala, ktore z ofert spelniajq warunki formalne okreSlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o dzialalnoki potytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057) oraz ogloszeniu o konkursie, 

3) odrzuca oferty nie odpowiadajqce warunkom okreglonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o dzialalnoki potytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057) oraz ogloszeniu o konkursie lub zgloszone po wyznaczonym terminie, 

4) rozpatruje merytoryczne oferty spelniajqce warunki olcreSlone w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci potytku publicznego i o wolontariacie 



(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz w ogloszeniu o konkursie: 

a) oceniajqc mo2liwo§ci realizacji zadania przez organizacje pozarzqdowq i podmioty 

prowadzqce dzialalno§e potytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podlegle 

organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, 

b) oceniajqc przedstawionq kalkulacje kosztow realizacji zdania, w tym odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania, 

5) wskazuje oferte lub oferty, na ktore proponuje sic udzielenie dotacji albo nie przyjmuje 

2adnej z ofert. 

§9. 

1. Z przebiegu konkursu sporzqdza sic protokol, ktory powinien zawierae: 

1) omaczenie miejsca i czasu konkursu, 

2) imiona i nazwiska czlonkOw Komisji Konkursowej, 

3) liczbe zgloszonych ofert, 

4) wskazanie ofert odpowiadajqcych warunkom okreglonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o dzialalnoki potytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

i oglaszaniu o konkursie, 

5) wskazanie ofert nie odpowiadajqcych warunkom okre§lonych w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1057) i oglaszaniu o konkursie lub zgloszonych po terminie, 

6) wskazanie wybranych ofert lub oferty, na ktore proponuje sic udzielenie dotacji 

albo stwierdzenie, 2e 2adna z ofert nie zostala przyjeta — wraz z uzasadnieniem, 

7) wzmianke o przeczytaniu protokolu, 

8) podpisy czionkow Komisji. 

2. Protokol podpisujq czIonkowie Komisji. 

§10. 

Protok1:51 z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz z pozostalq dokumentacje konkursowq 

Komisja przeklada Zarz4dowi Powiatu w Pultusku. 



Warunki formalise 

Oferta zlo2ona zgodnie ze wzorem olcreglonym w rozporzqdzeniu 

PRZEWODNICZ4CEGO KOMITETU DO 
SPRAW POZYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 

paalziernika 2018 r. w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow 
dotyczqcych realizacji zadati publicznych oraz wzorow sprawozdati 

z wykonywania tych zadatt 

Kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego , innego rejestru 

lub ewidencji. 

Aktualny statut lub wyciqg ze statutu potwierdzajwy prowadzenie takiej lub 

podobnej dzialalnoAci stowarzyszenia jak zadania olcreglone w konkursie. 

W przypadku vvyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu skiadaj4cego 

ofertc ni2 wynikajwy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego 

wlagciwego rejestru — dokument potwierdzajgcy upowaZnienie do dzialania 

w imieniu oferenta. 

Do oferty mog4 bye dolqczone rekomendacje i opinie o oferencie. 

Podpis Przewodniczqcego Komisji 

Zalacznik Nr I 
do Regulaminu Pracy 

Komisji Konkursowej 

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY 

na realizacje zadania 

NAZWA OFERENTA 

NR OFERTY 	  



Pultusk 

Zalacznik Nr 2 
do Regulaminu Pracy 

Komisji Konkursowej 

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 

na realizacjc zadania 

• 

Nazwa oferenta 
Nr oferty 

Kryteria oceny oferty 
Punkty przyznane 

przez czlonka 
Komisji 

Max. liczba 
punktow 

1/ dotychczasowe dokonania i dogwiadczenie 
Oferenta w realizacji zgloszonego zadania , 	. 

10 

2/ profesjonalizm przygotowania aplikacji, w tym 
szczegolowogo i przejrzystoge wniosku, 10 

3/ racjonalno§e bud2etu, analiza planowanych 
kosztow zadania w odniesieniu do zaloZen 

programowych (uzasadnienie do wysokoki i 
rodzajow kosztOw), 

30 

4/ wartoge merytoryczna i artystyczna zadania , w 
tym ocena wartoki zadania pod wzgledem 

realizacji celow ogloszenia konkursowego, dobor 
i dorobek artystyczny tworcow i wykonaweow, 

atrakcyjnogO programu, 

20 

5/ ocena realizacji zleconych w latach 
poprzednich zadati publicznych, w przypadku 

Oferentow , ktorzy w latach poprzednich 
realizowali zlecone zadania publiczne , biorqc 

pod uwage rzetelnoga i terminowogo oraz sposob 
rozliczania otrzymanych na ten cel grodkOw 

30 

RAZEM 100 

Podpis czlonka Komisji 

T A 	ST,i 

Ian ewski 



Pultusk, 	  
Zakicznik Nr 3 
do Regulaminu Pracy 
Komisji Konkursowej 

ZBIORCZY FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT 

na realizacje zadania 

Lp. Imig i nazwisko czionka 
Komisji 

Ocena 

Oferta 
nr 1 

Oferta 
nr 2 
_ 

Oferta 
nr 3 

Oferta 
nr 4 

Oferta 
nr 5 

Oferta 
nr 6 

I1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

Suma (pkt) 

Podpisy czlonkow Komisji 

1 	  

2.  

3. 	  

Pultusk, 	  
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