ZARZĄDZENIE NR SP.PM.0151-2118/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność poŜytku
publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji
konkursowej

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 i art. 15 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.), w związku z § 12 ust. 2 załącznika do Uchwały nr 1199/LXXII/2010 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta
Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego na rok 2011
zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć formularz karty oceny formalnej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia oraz formularz karty oceny merytorycznej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność poŜytku publicznego na realizację zadań publicznych.

§ 2. Przyjąć wzór oświadczenia członka komisji konkursowej, który stanowi załącznik nr 3
do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. organizacji
pozarządowych.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska
ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr SOR.PM.0151-30/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie: Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań
publicznych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

załącznik nr 1 do zarządzenia nr SP.PM.0151-2118/10
Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 grudnia 2010 r.

NAZWA KONKURSU

OFERENT

KARTA OCENY FORMALNEJ
tak

nie

W przypadku pojawienia się chociaŜby jednej odpowiedzi negatywnej oferta zostaje
odrzucona.

1. Czy oferta złoŜona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?
2. Czy oferta złoŜona jest na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu
o konkursie?
3. Czy tematyka konkursu mieści się w treściach statutowych oferenta?

4. Czy wszystkie rubryki zawarte w formularzu oferty zostały wypełnione?
5. Czy oferta zawiera wymagany zgodnie z ogłoszeniem udział procentowy środków
własnych?

6. Czy dołączono wszystkie wymagane załączniki, w tym aktualny odpis z rejestru oraz
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok?
7. Czy przedstawione załączniki spełniają warunki zgodności potwierdzenia?

8. Czy oświadczenie woli zawarte w formularzu oferty zostało podpisane przez
osobę/y do tego upowaŜnione i potwierdzone pieczęcią oferenta?
Komisja konkursowa stwierdza, Ŝe oferta nie / kwalifikuje się do etapu II konkursu
Podpisy członków komisji konkursowej:
Przewodniczący: ……………………………………………
Członkowie:

………………..............................,

... . ………………..............................,

……………………………………,

……………………………………,

……………………………………………

………………………………………………………….

Ruda Śląska, dnia ....................................................
PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

załącznik nr 2 do zarządzenia nr SP.PM.0151-2118/10
Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 grudnia 2010 r.

NAZWA KONKURSU

OFERENT

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
LICZBA
Limit punktów za kaŜde pytanie od 0 do 3. Oferta zostaje odrzucona, jeŜeli uzyska mniej

PUNKTÓW

niŜ 10 punktów.
1. Stopień zgodności oferty z tematyką konkursu.
2. Stopień kwalifikacji kadry osobowej realizującej zadanie.
3. Stopień dysponowania odpowiednią bazą i sprzętem koniecznym do realizacji
zadania.
4. Pomysłowość i stosowanie nowatorskich metod realizacji zadania.
5. Zakładane rezultaty realizacji zadania, w tym liczba potencjalnych beneficjentów.
6. Deklarowana współpraca przy realizacji zadania z innymi organizacjami
pozarządowymi.
7. Dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju.
8. Realistyczny budŜet wykonania zadania (w tym: wysokość dofinansowania z innych
źródeł oraz zaangaŜowanie finansowe i pozafinansowe oferenta).
ZEBRANA LICZBA PUNKTÓW

Komisja konkursowa potwierdza, Ŝe oferta nie / została przyjęta
Podpisy członków komisji konkursowej
Przewodniczący:
Członkowie:

...............................................

………………..............................,

………………..............................,

……………………………………,

……………………………………,

……………………………………………..

…………………………………………………………………

Ruda Śląska, dnia..................................................

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

załącznik nr 3 do zarządzenia nr SP.PM.0151-2118/10
Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 grudnia 2010 r.

……………………………………………
Imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, Ŝe nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi
udział w konkursie pn.: …………………………………………………………………………………………………………………………,
który moŜe budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert.

…………………………………………….
podpis członka Komisji

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

