f"

Q)'
PPWOW

_ I IUIf1ICJI~ 1

Zarz~dzenie

Nr 36/2008
W6jta Gminy Slawno
z dnia 16.12.2008 r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert skJadanych przez
uslugodawc6w w ramach Programu Integracji Spolecznej

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 roku

0

samorz'ldzie gminnym

(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z p6in . zm.) oraz § 4 pkt 1 lit. d i § 7 pkt 1 lit. b
Porozurnienia

0

Wsp6lpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszar6w

Wiejskich zawartego rni((dzy Wojew6dztwern Zachodniopornorskim a Gmin'l Slawno
w dnia 08.01.2008r. zarz'ldzarn, co nast((puje:

§ 1.
1. Poworuj(( Kornisj(( Konkursow'l do oceny skladanych ofert w procedurze CPP w
rarnach Poakcesyjnego Prograrnu Wsparcia Obszar6w Wiejskich Programu Integracji
Spolecznej w skladzie:

Lp.

Imi~

i N azwisko

Reprezentowana
Instytucja/Organizacja/
Grupa os6b

Funkcja/
Stanowisko

Funkcja w
Komisji
Konkursowej

1.

Anna CzyZ

Urz'ld Grniny Slaw no 
koordynator PPWOW

Referent ds.
promocji, sportu
i kultury

Przewodnicz'lcy

2.

Marianna Szarniel

Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich Slawsko

Czlonek

Czlonek

3.

Ryszard Stachowiak

Stowarzyszenia Przyjaci6l
Warszkowa

Prezes

4.

Danuta Myziak

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju J aniewic
"NASZA WIES"

Prezes

Czlonek

Sekretarz Kornisji
(bez prawa dokonywania
oceny ofert jezeli jest to
pracownik gminy)

2. W pracach Kornisji Konkursowej na prawach obserwatora rna prawo uczestniczy6
Konsultant Regionalny PPWOW.
3. Liczba czlonk6w Kornisji Konkursowej wynosi 4 osoby.

§ 2.
1. Komisja
w

celu

Konkursowa
dokonania

zespolem

jest

oceny ofert

i

doradczo-opiniujllcym

wskazania

najkorzystniejszych

realizujllcych Program Integracji Spolecznej w ramach

powolanym
uslugodawc6w

Poakcesyjnego Programu

Wsparcia Obszar6w Wiejskich, finansowanego z umowy pozyczki nr 7358 POL, zawartej
w dniu 07 kwietnia 2007 r.

pomi~dzy

RZlldem Polskim a

Mi~dzynarodowym

Bankiem

Odbudowy i Rozwoju.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert zlozonych w odpowiedzi na Zaproszenie do
skladania ofert, ogloszone przez W6jta i rekomenduje je w formie pisemnej W6jtowi,
kt6ry podejmuje ostatecznll decyzj~ wyboru uslugodawc6w.
3. Wyb6r uslugodawc6w odbywac

si~ b~dzie

w oparciu

0 procedur~

CPP ((ang.) Community

Participation in Procurement - Udzial spolecznosci w zam6wieniach) Banku Swiatowego
oPisanll w

Podr~czniku

Realizacji Programu Integracji Spolecznej.

§ 3.
Upowazniam Komisj~ Konkursowll do przeprowadzenia oceny zgloszonych ofert, w tym
w szczeg61nosci do:
sprawdzenia kompletnosci oferty
oceny ofert z uzyciem ustalonych kryteri6w technicznych zawartych w zaproszeniu do
skladania ofert,
ustaleniu rankingu
najkorzystniejszej,

Sl~

kwalifikujllcych

ofert

dokonania

wyboru

ofert/y

przygotowaniu raportu z oceny ofert zawierajllcego wskazania najkorzystniejszej oferty
(ofert), oraz do uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej ofertJy,
przeprowadzeniu negocjacji celem ustalenia ostatecznego ksztahu umowy Uezeli
zachodzi taka potrzeba).

§4
W celu zapewnienia niezb~dnej obiektywnosci oceny zlozonych ofert ustalam nastt(pujllce
formularze i dokumenty regulujllce prace Komisji Oceniajllcej, a mianowicie:
1. Kryteria oceny technicznej
(za1llcznik nr 1),

zawarte w Zaproszeniu do skladania ofert - pkt 6

2. Kryteria oceny ofert (merytoryczne) zawarte w Zaproszeniu do skladania ofert - pkt 7
(za1llcznik nr 2),

3. Raport z Oceny Ofert (za1llcznik nr 3),
4. Oswiadczenie

0

bezstronnosci czlonka Komisji Konkursowej (za1llcznik nr 4).

..
§5
Regulamin dzialania Komisji

Konkursowej

stanowi Zahtcznik nr 5 do niniejszego

Zarz£tdzenia.

§6
1. Zarz£tdzenie wchodzi w zycie z dniem podjct.cia.
2. Wykonanie zarz£tdzenia powierza sict. Koordynatorowi Gminnemu.
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Wojciectefanowski

Zaf(lcznik nr 1
do Zarz(ldzenia Nr 3612008
W6jta Gminy Slawno
z dnia 16.12.2008r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej
Niniejszy Regulamin dotyczy pracy Spolecznej Komisji Konkursowej powolanej
Zarz(ldzeniem W6jta.
Ce1em Komisji jest obiektywna ocena ofert zglaszanych przez kwalifikowanych
usrugodawc6w i wskazanie najkorzystniejszych najpelniej realizuj(lcych okreslone usrugi
integracji spolecznej
w ramach Programu Integracji Spolecznej stanowi(lcego cz«se
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszar6w Wiejskich, finansowanego z umowy pozyczki
nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomi«dzy Rz(ldem Polskim a
Mi«dzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

§ 1.
1. Konkursy S(l rozstrzygane przez kilkuosobow(l (co najmniej 3-osobowV I Komisj«
Konkursow(l powolan(l Zarz(ldzeniem przez w6jta.
2. W celu zapewnienia niezb«dnej obiektywnosci oceny zlozonych ofert, maj(lc na wzgl«dzie
mozliwose skladania ofert przez jednostki podlegle danemu w6jtowi, w sklad Komisji
winno wchodzie co najmniej 2 ekspert6w nie zwiqzanych z danym Urz«dem Gminy, w
tym co najmniej 1 osoba, 0 ile to mozliwe, reprezentuj(lca organizacje dzialaj(lce w
obszarze pozytku publicznego.
3. W pracach Komisji w ocenie ofert nie mog(l brae udziaru osoby:
a) skladaj(lce oferty;
b) zatrudnione w urz«dzie gminy lub jej jednostkach podleglych nie mog(l uczestniczye
w ocenie ofert skladanych przez te jednostki;
c) pozostaj(lce z usrugodawc(l w zwiqzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia,
d) zwi(lzane z usrugodawc(l z tyturu przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostaj(lce z usrugodawc(l w takim stosunku prawnym 1ub faktycznym, ze moze to
budzic uzasadnione w(ltpliwosci co do bezstronnosci.

§2
4. W sklad Komisji wchodz(l Przewodnicz(lcy Komisji, Zast«pca Przewodnicz(lcego,
Sekretarz oraz czlonkowie jako osoby reprezentuj(lce obszary dzialania zbiezne
z zakresem merytorycznym ocenianych ofert.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodnicz(lcy, a pod jego nieobecnosc Zast«pca
Przewodnicz(lcego Komisj i.
I

Ze wzgl~d6w praktycznych zalecanym jest, aby Komisja Konkursowa nie liczyla wi~cej nii 7 osob.

6. Komisja obraduje i podejmuje rozstrzygnit(cia w obecnosci minimum 2/3 jej skladu.
7. Przewodniczetcy Komisji zwoluje posiedzenie Komisji oraz powiadamia 0 jego tenninie
i miejscu czlonk6w Komisji, nie p6zniej niz na 5 dni przed tenninem posiedzenia.
8. Infonnacje nt. przebiegu oceny ofert majet charakter poufny, dostt(pny jedynie dla os6b
i instytucji zaangazowanych w realizacjt( programu.

§3

9. Komisja sprawdza kompletnose oferty, wzywajetc do jej uzupelnienia, jesli zachodzi taka
potrzeba.

10. Nast((pnie dokonuje sprawdzenia spelnienia warunk6w fonnalnych oraz oceny ofert z
uzyciern ustalonych kryteri6w technicznych i merytorycznych.

11. Nastt(pnie ustala ranking kwalifikujetcych
najkorzystniejszej.

sit( ofert

i dokonuje wyboru

ofert/y

12. Kornisja jest zobowietzana do wskazania najkorzystniejszej ofert/y oraz do uzasadnienia
wyboru najkorzystniejszej ofert/y.

13. Po wybraniu najkorzystniejszej ofert/y, jezeli zachodzi taka potrzeba, wybrani oferenci
zapraszani Set na negocjacje celem ustalenia ostatecznego ksztaltu umowy.
14. Przedmiotem negocjacji moze bye zakres jak i spos6b wykonania oferowanych uslug,
oraz wysokose zaproponowanych przez uslugodawct( cen jednostkowych.
15.1ezeli do negocjacji zostanie zakwalifikowanych kilka ofert, wszystkie rnoget bye
negocjowane i zakontraktowane, pod warunkiem, ze jest wystarczajetce zapotrzebowanie
na dane uslugi i wystarczajetcy poziom finansowania. W przeciwnym przypadku, Komisja
Konkursowa rnajetc na wzglt(dzie rezultat negoCJaCJI, rekornenduje w6jtowi,
najkorzystniejszet ofertt(.

16. Kornisja z procesu negocjacji sporzetdza protok61 negocjacji.
17. Komisja sporzetdza Raport Z oceny ofert w cictgu 21 dni roboczych od uplywu tenninu
skladania ofert, okreslonego w zaproszeniu do skladania ofert i wraz z pelnet
dokumentacjetprzedklada go W6jtowi Grniny Slawno.

18. Z wybranym/i
uslugodawcC\farni W6jt, (po spelnieniu warunku okreslonego w
Podrt(czniki PIS), podpisuje urnowt(/porozurnienie na swiadczenie uslug integracji
spolecznych.
19. Wyniki konkursu Set publikowane w taki sam spos6b jak ogloszenie 0 konkursie czyli w
spos6b zwyczajowo przyjt(ty w gminie np. Raport Z oceny ofert zamieszcza sit( w
Biuletynie Infonnacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen Urzt(du Grniny Slawno oraz
dodatkowo wyniki konkursu winny bye wpisane do MIS.

20. NiezaleZnie od powyZszego, gmina rna obowiC\Zek poinfonnowae uslugodawc6w
startujetcych w konkursie

0

statusie ich oferty.

•

21. Procedura kontraktowania uslug rna zastosowanie takie wtedy, gdy zostanie zloiona tylko
jedna oferta.
§ 3.
22. Procedura kontraktowania uslug podlega uniewainieniu w przypadku gdy:
1/ nie wplyn((la iadna oferta,
2/ post((powanie nie zostalo zakonczone wylonieniem najkorzystniejszej oferty,
3/ oferty (oferta) zostaly odrzucone z powodu niespelnienia minimalnych
kryteri6w formalnych i technicznych.
23. W przypadkach okreslonych w ust. L Komisja sporzctdza stosowny protok61.

