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Zaląc,.nik Nr I do Zarz.1dzcnia 

Wójla Gminy Kowiesy 
zdn ia 29.07.20!~),. 

Regulamin Komisji Konkursowej 

Zasady powoływan ia, skJad i tryb pracy Komisji otwa1iego konkursu ofert na realizację w 
2009 r zada,i publicznych w G111inie Kowiesy 

§I 

Komisja Konkursową powołuje corocznie Wójt Gminy Kowiesy. 

§2 

I. Decyzje podejmowane przez Komisję Konkursową wymagają obecności co najmniej 
2/3 jej członków 

2. W sprawach proceduralnych Komisja podejmuje decyzje w glosowaniu jawnym 
zwykła większością głosów. 

§3 

I. Komisja analizuje jedynie oferty kompletne pod względem formalnym. 
2. Komisja przyjmuje ocenę punktową złożonych ofe1i w skali 0-1 00pkt. 
3. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Komisja Konkursowa będzie się kierowała 

następującymi kryteriami: 

I. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ: TAK NIE 
I. Ofe1ia jest złożona przez kwalifikujace!l:o oferenta 
2. Ofelia została złożona te1111inowo i w odoowiednim miejscu 

3. 
Ofelia jest złożona na właściwym druku oferty, jest kompletna i 
oosiada wszvstk ie wymagane zalaczniki 

Podsumowanie- oferta soelnia wszystkie kryteria oceny formalnej: 

.UWAGA 

1. Oferta spełniająca wszystkie kryteri a oceny formalnej poddawana jest ocenie 
merytorycznej . 

2. Oferta nie spełniająca wszystkich kryteriów formalnych nie jest da lej rozpatrywana. 
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li. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNE.J Ilość Ilość 
(punktacja-O-I 00pkt) punktów do punktów 

orzvznania orzyznanych 
merytoryczna wa1iość projek tu i jego zb i eżność z celami 

0-20 zadania 
ocena możl iwości rea lizacj i zadania przez podmiot przy 
uwzgl ędnieniu podanych w ofercie informacji-Komisja 
weżmie pod uwagę doświadczenie podmiotu w realizacji 
zadania lub podobnych zada1i publicznych, posiadaną 0-30 
kadrę i jej kwalifikacje, bazę materialną, zasięg terytorialny 
i korzyści płynące dfa mieszka1iców gminy z real izacji 
zadania i liczbe osób obietych zadaniem. 
ocena przedstawio nej w ofercie kalkulacji kosztów-jej 
rzetelności i wiarygodność, uwzględnienie planowanej 

0-25 dotacj i 
analiza i ocena wykonania zada1i publicznych w okresie 
poprzednim z uwzględn i eniem rzetelności i terminów ich 

0-25 realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel 
środków 
Suma nunktów: 100 

4. Do rozpatrzenia przez Wójta Gminy przedstawione zostaną oferty, które uzyskają 60 i 
więcej punktów ze I 00 możliwych do otrzymania (średnia arytmetyczna otrzymanych 
od poszczególnych członków Komisji punktów) 

5. Ostateczną decyzję o wyborze o ferty podejmuje Wójt Gminy. 
6. Komisja może zaproponować przyznanie dotacji w kwocie n i ższej od określonej w 

o fercie. 
7. Komisja Ko nkursowa ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Wójta Gminy w 

całości środków przeznaczonych na zadania publ iczne Gminy Kowiesy w dziedzin ie 
.kultmy fizycznej i sportu w danym roku budżetowym . 


