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w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych
składanych w ramach otwańego konkursu ofeń na realizację zadania publicznego w 2018 roku
z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie
7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz
regulaminu działania Komisj i.

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj.Dz.IJ. zż0I7 r. poz. 1868 ze zrrr.) w rwiązku z art. 15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia
2003t. o działalnościpoĄrtku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 7817 ze zm,)
Zarząd Powiatu w składzie:

1. Starosta - Marek Boryczka
ż. Wicestarosta - Wojciech Kuryłło
3. Członek Zarządu - Zdzisław Siemczyk
4, Członek Zarządu- Włodzimierz Drzewiecki
5. Członek Zarządu -KrzysńofOlczyk
uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu

aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie we Wschowie pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7, Równowaga społeczna, działanie 7,2, Programy aktywnej
-integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie w składzie:

1)
2)
3)
4)

Iwona Cholewa - Przewodniczący Komisji,

Przemysław Maksymów - CńonekKomisji,
Leszek Markowski - Członek Komisji,
Katarryna Cichoszewska - Członek Komisji.

§ 2. Ustala się Regulamin działania Komisji Konkursowej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w

Ęcie

z dnięm podjęcia.
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Projekt pn. ,,Aktywna integracjo w Powiecie Wschowskim" współfinansowony
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Załqcznik do UchwaĘ |\'r] 89,'201 7
Za rz qdu P o-- iatu ll,'s c how s kie g o
: dnia 20 grudnia 20]7r

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ
1,. Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją jest zespołem doradczo-opiniującym, który ma na
celu ocenę złożonych ofert zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o konkursie na
realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników
projektu realizowane1o przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn.
,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, dziatanie 7.2. Programy aktywnej
integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie przezpodmioĘ dziŃającena
podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z2O'J,6 r. poz, ż39 ze zm.).
2. Komisja powoływana jest przez Zarząd Powiatu Wschowskiego.
3. Komisja Konkursowa opiniuje oferty w terminie 14 dni od daty określającejkońcowy termin
składania ofert.
4. Członkowie komisji informowani są o terminie posiedzenia telefoniczrie lub e-mailowo.
5. Posiedzenie Komisji prowadzone jest przez Przewodniczącego Komisji. Komisja wykonuje
swoje zadania na posiedzeniach zamkniętych
6. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i członkom organizacji pozarządov,ych nie
przysługuje zwrot kosźów podróĄ.
7. Wszyscy członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o braku przesłanek
wyłączających ich z prac Komisji przed otwarciem ofert, zgodnie z Załącznikiem nr ]_ do
niniejszego regulaminu.
8. Na podstawie powyższych oświadczeńPrzewodniczący Komisji decyduje o wyłączeniu
członka komisji zgodnie z przepisami ustawy z dnia ]_4 czerwca 1960 r, - Kodeks
Postępowania Admi nistracyjnego.
9, Na każdym posiedzeniu Komisji członkowie potwierdzają pisemnie swoją obecność.
1_0. Komisja sprawdza prawidłowośćzłożonychofert pod względem formalnym i merytorycznym
zgodnie z kryteriami określonymi w treściogłoszenia o konkursie oraz na podstawie ,,Karty
oceny oferty" stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
1l. Komisja wydaje opinie o ofertach w formie protokołu, w którym przedstawia propozycję
oferty najkorzystniejszej. Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków Komisji

biorących udział w posiedzeniu i przedkładany Zarządowi Powiafu, który decyduje o
przyznaniu dotacji. Opinie komisji nie są wiążące dlaZarządu Powiatu.
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Załqczniknr l do Regulaminu

działania Kom
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(adres)

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI
Zobowiązuję się podjąć wszelkie działania konieczne do uniknięcia ryzyka konfliktu interesów mogącego
powstać w związku z interesami gospodarczymi, powiązaniami politycznymi, związkami rodzinnymi lub
emocjonalnymi lub innymi sytuacjami mającymi lub mogącymi mieć wpływ na bezstronne i obiektywne
wykonanie umowy.
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Kierownika PCPR we Wschowie o wszelkich sytuacjach, w
których zaistniał konflikt interesów i wycofania się z oceny oferty w sytuacji pozostawania z podmiotem
ubiegającym się o dotację w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości, co do zachowania bezstronności, a w szczególności, w przypadkach pozostawania:

1)

przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia oceny oferty w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem
ubiegającym się o dotację.

2\

nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz, U z dnia 2016r., poz, L8L7 z
poź zm.) biorących udział w konkursie.

3)

nie zachodzą wobec mnie przesłanki wynikające z przepisów ustawy z dnia t4 czerwca ]_960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (t.j. DZ.U. z2Ot6poz.23zpoź.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika, w
szczególności nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związania z tytułu
przysposobienia, opieki, kurateli z osobami reprezentującymi podmioty ubiegające się o dotację lub jego
zastępcami prawnymi,

W przypadku naruszenia ww. zobowiązań zobowiązuje się do poniesienia wszelkich konsekwencji prawnych
adekwatnych do sytuacji wynikającej z naruszenia ww. zobowiązań.
Ponadto zobowiązuję się, że:

1) będę wypełniać swoje
z posiadaną wiedzą,

obowiązki w

sposób uczciwy

i

sprawiedliwy,

zgodnie

2)

nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji dotyczących oceny

3)

zachowam w tajemnicy i zaufaniu wszystkie informacje oraz dokumenty mi przekazane, wytworzone lub
przygotowane w trakcie lub jako rezultat oceny merytorycznej orazzgadzam się, że informacje te powinny
być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione osobom trzecim.

projektu,

Wschowa, dn.
(data, miejscowość, podpis osoby składającej oświadczenie)
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oświadczenie

Ja niżej podpisany/a

(imię i nazwisko)

Zamieszkały/a

(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym,

wydanym przez

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej

z

ar't. 233

§ 1 kodeksu karnego przewidującego

karę

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

oświadczam,

iż nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyŚlnie lub przestępstwo skarbowe oraz korzystam
pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolnośćdo czynnościprawnych,

Wschowa, dn,
(miejscowość, data)

(podpis członka Komisji)

projekt pn. ,,Aktywna integracjo w powiecie Wschowskim" współfinonsowony przez lJnię EuroPejskq
Europejski Fundusz Społeczny w ramąch Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

-

>'

l LuDusRle
Wateżachodu

unla EuropeJsx.

EuropejśkiFunduszspote.,

| ,..

I

l ].,.;

I

Załqczniknr 2 do Regulaminu
a Kom isj i Kon kurs owej

dz iał ani

KARTA oCEI\rY OFERTY
Nazwa oferenta:

Rodzaj zadania. powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu akĘwizacji zawodowej
uczęstników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. ,,Aktywna
integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7. Równowaga społecma,
dzińanie 7 .2.Programy aktywnej integracji realizowane przezpowiatowe centra pomocy rodzinie

Kryteria formalne:

Kryteria oceny ofert

Lp.

taWniel
nie

dotyczy

l
1

ofeńa wpłynęław terminie
ofęrta została złożona na obowiązkowym druku/czyielmlwypełniona

we

wszystkich miejscach
3.

zadanię mieści się w działalności statutowej oferenta

4.

termin realizacji zadania jest zgodny ze wskazanym w ogłoszeniu
wnioskowana wysokość dotacji nie przeYłacza kwoty przeznaczonej na zadanię

i załączniki (kserokopie) zostĘ podpisane przez osoby uprawnione

6.

ofefta

1

Oferta zaw iera wymagane

8.

Harmonogram realizacji zadania publicznego

9.

Kalkulacj ę przewidywanych kosźów

10.

Kopię umowy lub statufu spółki potwierdzoną za zgodnośc z oryginałem - w

załącniki:

prą,padku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust.
pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpoĄ,tku publiczrrego i o
wolontariacie

3

aktualny odpis lub }yyciąg z właściwegorejestru,

ll

statut podmiotu/podmiotów oferenta/oferentów
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12. wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, prowadzonym
przezmarszałków wojewódńw, w oparciu o przepisy ustawy z dnia}D kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz.U. z207'7r.,

poz.1065 zpóźn. zm.),

13.

sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatnie 12 miesięcy przed datą
ogłoszenia konkursu,

l4.

w przypadku organizacji działającej krócej niż l rok, za spehrienie wymogu
uwazanejest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daĘ ogłoszenia

konkursu

Kryteria merytoryczne:
taWniel
Lp

Kryteria oceny oferty

nie

Uwagi

Przyznane punkty

Ilośćpunktów

dotyczy

l

Ia

Baza loka|owa i

Łącznie l0 pkt ale nie

doświadczenie organizacj i

mniej niż 5 pkt w
kryterium 1 aby
oferta uzyskała
dofinansowanie

wskazanię bazy lokalowej, w
której prowadzone będą zajęcia,

0 pkt -

l0 pkt.

dostępność dla osób z

niepełnosprawnością,w tym
wskazanie dokumentu
potwierdzaj ącego posiadanie
prawa do bazy lokalowej.
Do świadczenie or ganizacji w
realizacji podobnych
przedsięwzięć, w tym zadanz
udziałem środków publicmych.

)

Łącznie 15 pkt ale nie
mniej niż 12 pkt w
kryterium 2 aby

Wskazanie kadry
dydaktycznej

oferta uzyskała
dofinansowanie
2a

doradca zawodowy

0pkt-5pkt.

-

wyksźałcenie+ doświadczenię
2b

trener

-

wyksztalcenie

-

0pkt-5pkt.
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doświadczenie
2c

pośrednikpracy

-

0pkt-5pkt.

wyksźałcenie + doświadczenie
3.

Opis działań i zaplanowanych
wskaźników

Łącznie 30 pkt ale nie
mniej nź 15 pkt w
kryterium 3 aby
oferta uzyskała
dofinansowanie

3a

opis zaplarrow any ch zajęć i

0 pkt -

l0 pkt.

efekĘwnośćich osiągrrięcia,
sposób dokonywania doboru
zajęć do Uczestników projektu.
Zaplanow ane metody dob oru
zajęć
3b

zaplanowane dzińania są
możliwę do osiągnięcia, są

0pkt-5pkt.

spójne z harmonogramem,

cęlami i wskaźnikami
3c

zaplanowane wskazniki są

0 pkt - 10 pkt.

możliwe dorealizacji,
odzwierciedlaj ą wskazriki
przewidziate dla działania w
dokumentacj i konkursowej
3d

w
r
p

jakim stopniu

efeĘ

0pkt-5pkt

ealizacji proj ektu b ędą trwały

o zakończeniu realizacj i

projektu?
1.

Zaplanowany budżet proj ektu

Łącznie 25 pkt ale nie
mniej niż 13 pkt w

kryterium

4 aby

oferta uzyskała
dofinansowanie.
4a

na ile przedstawione koszty są

0 pkt -

l0 pkt.

racjonalne, spójne i niezbędne z
p erspelćywy r e alizacji proj ektu?
Adekwatno ść pr zy j ęty ch
środków na zarządzanie
proj ektem (do 20o/o

wartości

dofinansowania)
4b

adekwahość i realność

0

pk1-

5 pkt.

przyjęĘch w kalkulacji stawek
jednostkowych
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pkt- l0pkt

przez Wnioskodawcę na
kursy/szkolenia zawodowe
5.

Cel i grupa odbiorców

5a

w

5b

w jakim stopniu trafuie

jakim stopniu wskazany

Łącznie 20 pkt ale nie
mniej niż 10 pkt w
kryterium 5 aby
ofeńa uzyskała
dofinansowanie
0 pkt

-

10

0 pkt

-

l0 pkt

ceVcele projektu zostĄ
prawidłowo sformułowane oraz
wyn ikaj ą ze zidenĘ fikowane go
problemu wskazanego w
ogłoszeniu.

pkt

ziden§fikowana j est grupa
docelowa projektu? Wskazanie
grupy docelowej zgodnej z

ogłoszonym konkursem.
5.

Razem maksymalnie do

100 punktów

naimniei 55 punktów w ocenie merytorycznej izdobyć
w poszczególnym kryterium minimum punktów określonych w tabeli powyżej. Ponadto w żadnym z kryterium
żeby oferta

otrz;ymała dofinansowanie musi uzyskać co

wniosek nie moze dostać 0 punktów.
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