
Zarz~dzenie Nr 120 /2019 
Burmistrza Miasta Garwolina 
z dnia 19 listopada 2019 roku 

w sprawie powolania skladu komisji do przeprowadzenia w trybie ustawy 0 dzialalnosci poZytku 
publiczoego i 0 wolontariacie ogloszonego Zarz'ldzeniem Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Garwolina 
z dnia 28 paidziernika 2019 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacj i zadania publicznego 
w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 roku poz. 506 z pain. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci 
poZytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688 z pain. zm.) zarz'ldzam, co 
nastl(pu je: 

§1. 

Poworujl( komisjl( w celu oplnlowania ofert zlozonych w ramach ogtoszonego Zarz'ldzeniem 
Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 28 paidziernika 2019 roku otwartego konkursu ofert 
na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej , w skladzie: 

Przewodnicz'lcy - Mankowska Jadwiga 
Z-ca Przewodnicz'lcego - Wawer Justyna 
Czlonkowie: - Lussa Malgorzata 

- Trzeciak Magdalena 
- Przybysz Urszula 
- Moch Joanna 

Przedstawiciele organizacji pozarz'ldowych: 
- brak zgtoszenia. 

§ 2. 

Prace komisji konkursowej odbywajq sil( w oparciu 0 "Regulamin postl(powania kornisji konkursowej 
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta w 2019 roku 
ogloszonego Zarzqdzeniem Nr 11212019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 28 paidziernika 2019 
roku" stanowiqcy zal'lcznik do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 3. 

Wykonanie zarzqdzenia powierza sil( przewodniczqcemu komisji konkursowej. 

§ 4. 

Komisja rozpocznie prace w dniu 211istopada 2019 roku. 

§ 5. 

Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 12012019 
Burmislrza Miasla Garwolina 
z dnia 19lislopada 2019 roku 

REGULAMfN 

POSTF;POW ANIA KOMISJI KONKURSOWEJ 

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacj i zadania publicznego w 2019 roku 

ogloszonego Zarz~dzeniem Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Garwolina 


z dnia 28 paidziernika 2019 roku 


§1. 

I . Wprowadza siy regulamin dotyczqcy zasad postypowania komisji konkursowej w trakcie otwartego 
konkursu ofert majqcego na celu wylonienie podmiot6w do realizacji zadan Miasta 0 charakterze 
poZytku publicznego. 

2. Regulamin nie ma zastosowania do wylonienia podmiot6w na reaJizacjy zadan z zakresu pomocy 
spolecznej oraz innych zadan, dla kt6rych przepisy szczeg61ne przewidujq odrybny tryb zlecania 
zadan. 

§ 2. 

1. Pracami kornisji konkursowej kieruje jej przewodniczqcy. 
2. Podczas nieobecnosci przewodniczqcego pracami komisji kieruje zastypca przewodniczqcego. 
3. Komisja dokonuje otwarcia ofert w miejscu, dniu i 0 godzinie okrdlonych w ogloszeniu 

o konkursie, w obecnosci co najmniej 50% skladu powolanej komisji. 
4. Czlonkowie komisji konkursowej, po zapoznaniu siy z wykazem zlozonych w danym konkursie 

ofert, zobowiqzani Sq do zlozenia pisenmego oswiadczenia, kt6rego trde stanowi zalqcznik nr 1 do 
niniejszego regularninu. 

§ 3. 

Komisja konkursowa sporzqdza protok61 z przeprowadzonego konkursu, kt6ry zaWlera 
w szczeg61nosci: 

a) daty konkursu, 
b) sklad komisji konkursowej, 
c) nazwy podmiot6w oraz nazwy zadan, na kt6re zostaly zlozone oferty w konkursie, 
d) nazwy podmiot6w, kt6rych oferty nie byly rozpatrzone z podaniem przyczyn nierozpatrzenia, 
e) propozycjy wyboru najkorzystniejszych ofert z podaniem nazwy podmiotu skladajqcego oferty 

oraz propozycjy wysokosci przyznanych srodk6w finansowych na realizacjy poszczeg61nych 
zadan, 

f) podpis przewodniczqcego komisji bqdzjego zastypcy . 

§ 4. 

Kryteria stosowane przez komisjy konkursowq przy wyborze ofert: 
1. Kryteria formalne : 


- oferta zostala zlozona przez uprawniony podmiot, 

- oferta zostala zlozona w terminie okreslonym w ogloszeniu, 

- oferta zostala sporz~dzona na druku wskazanym w ogloszeniu, 

- oferta zostala podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, 

- oferta dotyczy zadania obj((tego niniejszym konkursem. 




2. 0ferty, kt6re nie spelniaj,! powyzszych kryteri6w fonnalnych podJegaj,! odrzuceniu i nie zostaj,! 
poddane ocenie merytorycznej. 

3. Kryteria merytoryczne: 

Lp 
I 

Kryteria merytoryczne Liczba 
punktow 

1. Kryteria finansowe 20 

Wklad finansowy oferenta w 
ponizej 5 % 0 
5 % - 10 % wl~eznie 2

1.1. stosunku do wnioskowanej kwoty 
J~o~zei 10% - 15 % wl~eznie 3dotaeji wynosi: 
powyzel15 % 5 
0% 0 

Wklad osobowy oferenta w ponizej 5 % 1 
1.2 stosunku do wnioskowanej kwoty 5 % - 10 % wl~eznie 2 

dotaeji wynosi: powyzej 10% - 15 % wl~eznie 3 
powyzej 15 % 5 

1.3 
Oeena przedstawionej przez oferenta kalkulaeji koszt6w realizaeji O-lO
zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeezowego zadania 

2 Kryteria jakosci 40 
Oeena kwalifikaeji os6b zaproponowanyeh przez oferenta do 

2.1 realizaeji zadania, bior~e pod uwagy wyksztalcenie i doswiadezenie O-lO 
adekwatne do zadania (w tym wolontariuszyl 
Oeena mozliwosei realizaeji zadania publieznego przez oferenta, w 

2.2 tym doswiadezenie oferenta w realizaeji zadan 0 podobnym O-lO 
eharakterze 

2.3 
Oeena zakresu rzeezowy zadania, proponowana jakosc jego 

O-lO
wykonania, zamierzone rezultaty, nowatorstwo projektu 
Oeenajakosc dotyehezasowej wsp6lpraey z Urzydem Miasta 

2.4 Garwolina, w tym rzetelnosc wykonywanyeh zadan oraz O-lO 
tenninowosc i spos6b rozliezenia dotaeji 

3. Kryterium dost'tpnosci 30 
Oeena sposobu wykonania zadania zaproponowanego przez 

3.1 oferenta, bior~e pod uwagy art. dob6r miejse realizaeji planowanyeh O-lO 
dzialan dostosowanyeh do beneficient6w i charakter zadania 

3.2 Oeena Qfomoeli zadania O-lO 
Oeena zasiygu dzialania, liezby uezestnik6w bior~cyeh bezposredni 
udzial w realizowanym zadaniu, art. zawodniey uprawiaj~ey dan~ O-lO
dyscypliny sportu, dzieei bior~ee udzial w konkursie, osoby 
korzystaj~ee z zaj~6 art. 

4. Kryteria efek~nosci 10 
Oeena rezultat6w realizaeji zadania w odniesieniu do zakresu 

4.l rzeezowego zadania oraz zaproponowanyeh wskainik6w mierzenia O-lO 
rezultat6w 

4. Komisja konkursowa dokonuje oceny oferty na podstawie arkusza oceny stanowi,!cego zal'!cznik 
nr 2 do niniejszego regulaminu. 



§ 5. 


1. 	 Komisja konkursowa moze dokonac wyboru wiycej nizjednej oferty na realizacjy zadania. 
2. 	 W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niz wnioskowana w ofercie, przed zawarciem 

umowy, oferent przedktada zaktualizowany kosztorys i zakres rzeczowy zadania. 

§ 6. 

1. 	 Komisja konkursowa przygotowuje propozycjy wyboru najkorzystniejszych ofert oraz propozycjy 
wysokosci przyznanych srodk6w finansowych na realizacjy zadania i przekazuje Bunnistrzowi 
Miasta Garwolina. 

2. 	 Po podjyciu ostatecznej decyzji 0 przyznaniu i wysokosci dotacji, b~dz odmowie przyznania dotacji 
przez Bunnistrza Miasta, przewodnic~cy komisji konkursowej umieszcza wyniki konkursu 
w Biuletynie lnfonnacji Publicznej, na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzydu Miasta Garwolina oraz 
na stronie internetowej Urzydu Miasta Garwolina. 

3. 	 Ogtoszenie, 0 kt6rym mowa w ust. 2 powinno zawierac: 
a) nazwy oferenta, kt6rego oferta zostata wybrana do realizacji zadania, 
b) nazwy zadania publicznego, 
c) wysokosc przyznanych srodk6w publicznych. 

4. 	 Umowy 0 wsparcie zadania z wybranym podmiotem, bez zbydnej zwtoki, podpisuje Burmistrz 
Miasta. 

§ 7. 

Prace komisji konkursowej maj~ charakter jawny. 

d,. ..r 



Zalqcznik nr 1 do 

Regulaminu Postfpowania komisji konkursowej 

Imiy ....... . ......... .. ......... . ... . ... .. 


Nazwisko ............................. .. 


OSWIADCZENIE 

Czlonka komisji konkursowej 

do opiniowania ofert zlozonych w ramach konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego 
w 2019 roku ogloszonego Zarz'!-dzeniem Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 
28 paidziemika 2019 roku 

Dotyczy otwartego konkursu ofert: 

Zarzqdzenie Nr 11212019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 28 paidziernika 2019 roku 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 
w 2019 roku w zakresie: 

kultura jizyczna 

Oswiadczam, ze nie pozostajy w stosunku prawnym z podmiotami bior'!-cymi udzial 
w konkursie ogloszonym w w/w zarz,!-dzeniu, ktory moze budzi6 uzasadnion,!- w'ltpliwos6 co 
do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert i nie podlegam wyl,!-czeniu na podstawie art. 
15 ust. 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci poZytku pUblicznego 
i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 z poin. zm.). 

(data i podpis Czlonka Komisji konkursowej) 



Za/qcznik nr 2 do 
Regu/aminu Postfpowania komisji konkursowej 

ARKUSZ OCENY OFERTY 
DANE PODSTAWOWE 

I Dotyczy otwartego konkursu ofert Zarzqdzenie Nr 11212019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 
28J2Gidziernika 2019 roku. 

2 Nazwa zadania publicznego Popu/aryzacja dzia/an zwiqzanych z upowszechnianiem ku/tury 
jizycznej i rekreacji ruchowej wsrod mieszkancow miasta 
Garwolina poprzez: 
-organizowanie zajfc, zawodow, turniejow i imprez sportowo

rekreacyjnych, 
- uczestnictwo w imprezach sportowych takichjak zawody, 

turnieje, mistrzostwa itp. 
3 Tytut zadania publicznego 
4 Nazwa oferenta 
5 Adres oferenta 
6 Numer sprawy 
7 Data wplywu oferty 

OCENA FORMALNA OFERTY 

Lp Kryteria formalne Tak / Nie * UWl!gi 
I Oferta zostala zlozona przez uprawniony podmiot 
2 Oferta zostala zlozona w terminie okreslonym w og{oszeniu 
3 Oferta zostala sporz<)dzona na druku wskazanym w ogloszeniu 
4 Oferta zostala podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentowania oferenta 
5 Oferta dotyczy zadania obi~tego ninieiszym konkursem 

*odpowiednie wstawic 

Uwagi dotyczllce oceny formalneJ oferty 


Ofertaspelnia / nie speffiia* wymogi formalne i podlega / nie podlega* ocenie merytorycznej. 

*niepotrzebne skreslic 

OCENA MERYTORYCZNA OFERTY 

Lp Kryteria merytoryczne 
Liczba 

punkt6w 

1. Kryteria finansowe 

1.1. 
Wklad finansowy oferenta w stosunku do 
wnioskowanej kwoty dotacji wynosi: 

~onizei5 % 
5 % - 10 % wt<)cznie 

J)owyzelIO%  15 % wt<)cznie 
powyzej 15 % 

1.2 
Wklad osobowy oferenta w stosunku do 
wnioskowanej kwoty dotacji wynosi: 

0% 
ponizei 5 % 
5 % - 10 % whtcznie 
powyzej 10% - 15 % wlqczn ie 
~owyi:elI5 % 

1.3 
Ocena przedstawionej przez oferenta kalkulacji koszt6w realizacji zadania, w tym w 
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 

2 Kryteria jakosci 

2.1 
Ocena kwalifikacji os6b zaproponowanych przez oferenta do realizacji zadania, bior,!c 
pod uwagy wykszta1cenie i doswiadczenie adekwatne do zadania (w tym 
wolontariuszy) 

2.2 
Ocena mozliwosci realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym doswiadczenie 
oferenta w realizac.ii zadan 0 podobnym charakterze 



2.3 
Ocena zakresu rzeczowy zadania, proponowana jakosc jego wykonania, zamierzone 
rezultaty, nowatorstwo proiektu 

2.4 
Ocenajakosc dotychczasowej wspotpracy z Urzydem Miasta Garwolina, w tym 
rzetelnosc wykonywanych zadari oraz terminowosc i spos6b rozliczenia dotacji 

3. Kryterium dost~l)nosci 

3.1 
Ocena sposobu wykonania zadania zaproponowanego przez oferenta, bior~c pod 
uwagy m.in. dob6r miejsc realizacji planowanych dzialari dostosowanych do 
beneficient6w i charakter zadania 

3.2 Ocena promocji zadania 
Ocena zasiygu dzialania, liczby uczestnik6w bior~cych bezposredni udzial w 
realizowanym zadaniu, np. zawodnicy uprawiaj~cy dan~ dyscypliny sportu, dzieci 
bior<}ce udzial w konkursie, osob~ korzystaj~ce z zajyc j~. 

4. Kryteria efektywnosci 

4.1 
Ocena rezultat6w realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz 
zaproponowanych wskainik6w mierzenia rezultat6w 

Uwagi dotycz9ce oceny merytorycznej oferty 

STANOWISKO KOMISJI KONKURSOWEJ 

Komisja konkursowa proponuje dofinansowac / nie dofinansowac* zadanie w wysokosci 

.................... zl, (slownie: ..... . .. .. ........ . .. ... ......... zlotych). 

Uzasadnienie: 

*niepotrzebne skresl it 

Podpisy czlonk6w Komisji konkursowej: 

1.. . ... ........ ... . .. ........... ...... ........ ... .. . 


2 ... ... ... ........... ... . .. .......... ..... ...... ... . 


3 ... ........ ... .. ... .... .. .. ........... ... .. ....... . 


4 ................. . ........ . ... ... .. . ....... .. .. .. . . 


5 .. . .... .. .......... .. .. .. ........ ... ....... .. .. ... . 


6 ......... .... ... .. ....... ........ ... .... .. ........ . 



