ZARZĄDZENIE Nr 31/2020
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 7 lutego 2020r.

zmieniające Zarządzenie nr 111/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji
konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.), w związku
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu nr 111/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 maja 2018r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie załącznik nr 3 do załącznika otrzymuje brzmienie jak w załączniku
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Tadeusz Goc

Załącznik do Zarządzenia nr 31/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 lutego 2020r.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY
Numer oferty
nadany przez komisję konkursową

Data i godzina złożenia oferty
Tytuł zadania
Nazwa i adres oferenta
L.p.
KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

1.

możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta
(doświadczenie w realizacji zadań o podobnym
charakterze)
Uwaga
przy ocenie uwzględniona zostanie analiza i ocena realizacji
zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w
latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne,
biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym
charakterze

SKALA
PUNKTOWA

0-10:

0–5

gdy oferent w latach poprzednich nie realizował zadań - 0 punktów
realizacja jednego zadania - 1 punkt
realizacja dwóch lub więcej zadań - 5 punktów

realizacja zleconych zadań publicznych dofinansowanych/
finansowanych z budżetu Gminy Strzelce Opolskie

0–5

gdy oferent w latach poprzednich nie realizował zadań - 0 punktów

2.

przedstawiona przez oferenta kalkulacja kosztów
realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania
Uwaga
przy ocenie uwzględniony zostanie planowany przez
oferenta udział środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
publicznego
zasadność i realność planowanych kosztów
szczegółowość kalkulacji kosztów
planowany przez oferenta udział środków finansowych
własnych oferenta lub środków pochodzących z innych
źródeł na realizację zadania publicznego
Uwaga punkty nie sumują się

0-30:

0 – 10
0 – 10
0 – 10

minimum 1% całkowitych kosztów zadania -1 punkt
minimum 3 % całkowitych kosztów zadania - 5 punktów
minimum 5 % całkowitych kosztów zadania - 10 punktów

3.

proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje
osób, przy udziale których oferent będzie realizował
zadanie publiczne
Uwaga
przy ocenie uwzględniony zostanie planowany przez
oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia

0-60:

PRZYZNANA
LICZBA
PUNKTÓW

UZASADNIENIE

wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji
oferenta
uzasadnienie potrzeby realizacji zadania
sposób realizacji zadania, ilość i rodzaj proponowanych
świadczeń
uczestnicy zadania (liczba i charakterystyka osób objętych
zadaniem, sposób rekrutacji uczestników zadania)
spójność harmonogramu realizacji zadania z opisem działań
kwalifikacje i doświadczenie osób realizujących zadanie
planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
organizacji oferenta
Uwaga punkty nie sumują się

0–5
0 – 15
0 – 15
0–5
0–5
0 – 10

minimum 1% całkowitych kosztów zadania -1 punkt
minimum 3 % całkowitych kosztów zadania - 5 punktów
minimum 5 % całkowitych kosztów zadania - 10 punktów

sposób przeprowadzenia promocji i upowszechniania
informacji o realizacji zadania

liczba punktów

0–5

100

UWAGI DOTYCZĄCE OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

Wnioskowana kwota dotacji w zł

Proponowana kwota dotacji w zł

Nazwiska i imiona członków komisji konkursowej

Podpisy członków komisji konkursowej

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

*wpisać TAK lub NIE
**niepotrzebne skreślić

-

