
Zarządzenie nr 2212009
Wójta Gminy Bircza

z dnia 23 lutego 2009 r.

zmientające Zarządzenie Nr 23108 Wójta Gminy Btrcza z dnia 2 kwietnia 2008 roku
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu zapewnienia niezbędnej
obiektywności oceny złoŻonych ofert w ramach Programu Integracji Społecznej, mając na
względzie możliwość składania ofertprzezjednostki podległe Wójtowi Gminy Bircza

$1

Zmienta się treŚć $1, który otrzymuje brzmienie:
Powołuje się Komisję Konkursową w ramach
jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu

Programu Integracji Społecznej będącym
Wsparcia obszarów Wiej skich (PPWOW).

Program ten został określony w umowie poŻyczki Nr 7358 PoL zawartej pomiędzy
Międzynarodowym Bankiem odbudowy i Rozwoju ' zwaflym dalej Bankiem Światowym'
a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 2006 t'

Komisje powołuje się w składzie:

1. Anna Podgórska - przewodniczącaKomisji Konkursowej

2. Wiesława Matusz _ sekretarz Komisji Konkursowej

3. ZdzisławaFrieske _ członękKomisji Konkursowej

4. Maria Mirek - członek Komisji Konkursowej

5. Ireneusz Solarczyk _ członek Komisji Konkursowej.

Szczegółowe zadania wynikające z powołanej komisji konkursowej określone zostały
w Regulaminie stanowiącym zaŁącznikNr 1 do niniejszego zaruądzenia'

$2

Zarządzente wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

S'tr{'tT, 
,

.fi;łłs



Zał. nr l do Zarządzenia nr 2212009

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

Zasady powoływania, skład i tryb pracy Komisji Konkursowej Programu lntegracji Społecznej Gminy
Birczy

t.

(zakres regulaminu)

s1.

Niniejszy Regulamin określa organizację' tryb pracy orazzakres obowiązkow członków Komisji Konkursowej
powołanej decyĄąnr 2212009

s2

Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy Bicza w ramach Programu lntegracji Społecznej okreŚlonego w

' umowie pozyczki Nr 7358 PoL zawańej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem odbudowy i Rózwoju, 
'*ainym'--, dalej Bankiem Swiatowym, a Rządem Rzeczypospolitó1 Potskie1 w óniu 7 kwietnia 2006 r,

Komisja powołana jest przez Wójta Gminy Bircza w celu zapewnienia niezbędnej obiektywności oceny
złozonych ofert,

$3

W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1. Anna Podgórska - przewodnicząca Komisji Konkursowej
2' Wiesława Matusz - sekretarz Komisji Konkursowej
3. Zdzisława Frieske - członek Komisji Konkursowej
4' Maria Mirek - członek Komisji Konkursowej
5. lreneusz Solarczyk _ członek Komisji Konkursowej

s4

- Celem działania komisji jest przeprowadzenie analizy złoŻonych w konkursie ofert na świadczenie usług
w ramach programu lntegracji Społecznej na rok 2009.

' 
s5

Na realizację i kontraktowanie usług w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia obszarow Wiejskich -
Programu lntegracji Społecznej w roku 2009 przeznaczone jest 230 813,75 PLN,

il.

(obowiązki człon ków Komisji)

$1
1' Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie

przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
2. Do obowiązkow członków komisji naleŻy w szczególności:

1) czynny udziałw pracach Komisji;
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3.

2) niezwłoczne informowanie przewodniczącego o
obowiązkow członka Komisji.

okolicznościach uniemozliwiających wykonywanie

Członkowie Komisji nie mogą bez zgody przewodniczącego Komisji, ujawniać zadnych informacji
związany ch z pr acami Ko m isj i'

1il.

(prawa członków Komisji)

s1
Członkowie Komisji mająprawo do uczestniczenia we wszystkich pracach Komisji.
Członkowie Komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentÓw związanych z pracą Komisji, w tym
do ofert, załącznikow, wyjaśnień złoŻonych przez wykonawcÓw, opinii biegłych,
Członkowie Komisji mająprawo do zgłoszenia przewodniczącemu Komisji pisemnych zasIueŻeńdo pracy
Komisji.

tv.

(oświadczenia o bezstronności)

s1
Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o ktorych
mowa W art. 17 Ustawy, niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami lub dokumentami złoŻonymi przez
wykonawcow w celu potwierdzenia spełnienia warunkow udziału w postępowaniu.

Członek Komisji zatrudniony w jednostkach podległych gminy nie moze uczestniczyĆ w ocenie ofert
skład anych przez te jednostki.

V.

(przewod n i czący Kom isj i )

1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
2' Do zadań przewodniczącego naleŻy w szczegolnoŚci;

1) wyznaczenie miejsc iterminÓw posiedzeń Komisji;
2) prowadzenie posiedzeń Komisji;
3) informowanie członkow Komisji o odpowiedzialności w przypadku naruszenia pzepisow Ustawy lub

niniejszego Regulamin u ;

4) odebranie od członkow Komisji oświadczeń, o ktorych mowa w $ 4;

5) podziałpomiędzy członkow Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
6) przedkładanie kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia dokumentów przygotowanych przez

Komisję;
7) nadzorowanie prawidłowego opracowania dokumentacji
B) informowanie usługodawcę o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania

o udzielenie dotacji;
9) nadzór nad przechowywaniem protokołu, ofert oraz wszelkich innych dokumentow związanych

z postępowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.
Przewod n iczący kom isji zobowiązany jest:

zapewniĆ, aby otwarcie ofert nastąpiło w miejscu i terminie, o ktorym poinformowano wykonawcÓw,
bezpośrednio przed otwarciem ofeń podaĆ kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
przed otwarciem kazdej z ofert, sprawdziÓ i okazać obecnym na posiedzeniu stan zabezpieczenia ofeń;
po otwarciu kazdej z ofert ogłosic: nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, a takŻe informacje
dotyczące ceny oferty;

zapewniĆ, aby oferty, ktore zostały złoŻone po Wyznaczonym terminie ich składania nie były otwierane, a
po upływie terminu na wniesienie protestu zostały zwrocone.

vt.

(sekretarz Komisji)

1,

2.

3.

1)

2)

3)

4)

5)
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s1
Do obowiązkow sekretaza Komisji naleŻy''

1) prowadzenie protokołu postępowania;

2) organizowanie _ w uzgodnieniu z przewodniczącym - posiedzeń Komisji;
3) opracowanie projektÓw dokumentow przygotowywanych przez Komisję, w zakresie zleconym przez

przewodniczącego;

4) obsługa techniczno-organizacyjna Komisji;

5) prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez przewodniczącego;

6) przesyłanie, po zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego, wnioskow, ogłoszeń i innych
doku mentow przygotowan ych przez Kom isję;

7) podczas zwołania spotkań negocjacyjnych wykonawcow - prowadzenie protokołu zebrania;
B) przechowywanie protokołu, ofeń oraz wszelkich innych dokumentow związanych z postępowaniem

o udzielenie zamowienia, w trakcie jego tnntania;

9) po zakończeniu postępowania zarchiwizowanie całości dokumentaĄi związanej z postępowaniem

o udzielenie dotacji.

vil.

(tryb pracy Komisji)

1' Komisja rozpoczynapracęz dniem jej powołania.

2' Komisja rozpoczyna prace nad ocena ofeń w ciągu 7 dni od zakończonego terminu składania ofeń,
3. Komisja kończy pracę Z dniem rozliczenia ostatniej umowy pomiędzy Gminą a usługodawcą.
4' Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jej członkÓw.

5. Komisja podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia, głosowania lub na podstawie sumy indywidualnych
ocen członkow Komisji.

6. Jezeli w trakcie głosowania decyzja nie moze byÓ podjęta ze względu na rowną liczbę głosow, rozstrzyga
głos przewodniczącego.

7 ' Jezeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomoŚci specjalnych,
przewodniczący Komisji zwraca się do kierownika zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zasięgnięcie
opinii biegłego eksperta zewnętrznego.

B. Komisja ma prawo zaprosić do obrad niezaleznego obsenvatora
9. Zprac Komisjisporządza się protokoł, ktory podpisująwszyscy jejczłonkowie Protokoł powinien zawieraĆ:

vlll,

(informowanie o pracach Komisji)

s1

Do udzielania wyjaśnień i informowania o pracach Komisji uprawnieni są przewodniczący Komisji i sekretaz
Komisji lub osoba upowaznion a przez przewodniczącego.

lx.

(czynności oceny iwyboru ofert)

s1
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I

W procesie wyboru ofert dotyczących realizacji świadczenia usług społecznych Komisja Konkursowa bierze

pod uwagę:

1. wysoka jakoŚÓ usług

2' ekonomicznośc i efektywnośĆ

3. rowne Szanse dla posiadających odpowiednie kwalifikacje oferentÓw, wykonawcow i konsultantow

4' przejrzystośc procesu wyboru ofeń,

Usługodawcy mogą składaó ofefty, gdy spełniony jest jeden z poniŻszych warunków:

o usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowęgo zakresu działan realizowanych przez danego

usługodawcę, lub też dotyczy usług Świadczonych ptzez tego usługodawcę na fzecz dodatkowych
beneficjentow;

o usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

s2
Po otwarciu ofert Komisja:

1) bada oferty złoŻone przez wykonawcow niewykluczonych z postępowania i - w razie potrzeby _

przygotowuje pisma o odrzuceniu ofeńy;

2) Żąda, jeŻelito niezbędne, udzielenia przez wykonawcow wyjaŚnień dotyczących treści złozonych ofert;

3) poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny W tekście ofert oraz

przygotowuje projekt zawiadom ien ia o poprawien iu omyłek;

4) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu;

5) przygotowuje propozycję wyboru ofeńy najkorzystniejszej bądz występuje o uniewaznienie postępowania.

s3

lnformacje nt. przebiegu oceny ofert mają charakter poufny, dostępny jedynie dla osob i instytucji

zaangaŻowanych w realizację programu, Komisja sprawdza kompletnośĆ oferty, wzywając do jej uzupełnienia,

jeśli zachodzitaka potrzeba. Następnie dokonuje oceny ofert z uzyciem ustalonych kryteriow technicznych,

ustala ranking kwalifikujących się ofeń i dokonuje wyboru oferty (ofeń) najkorzystniejszej.

s4.

1' Komisja proponuje wybor najkorzystniejszej oferty na podstawie oceny ofert dokonane1 przez członkow

Komisji, po szczegołowym zapoznaniu się z ofertami przezczłonkow Komisji.

2. ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriow oceny ofert, okreŚlonych według Wskazań

Podręcznika Realizacji Programu lntegracji społecznej: Komisja bada oferty pod względem formalnym

(wzor nr 2 _ zał' regulaminu) i ocenia oferty zgodnie z punktacją określoną W ogłoszeniu o konkursie (WZor

nr 1 - zał. do regulaminu).

3. Postępowanie wyboru ofert składa się z dwoch etapow.

W pienruszym etapie konkursu komisja konkursowa:
1) stwierdza prawidłowoŚĆ ogłoszenia konkursu orazliczbę złozonych ofert,

2) otwiera kopeńy z ofeńami,

3) po otwarciu kopeń ocenia oferty pod względem formalnym tj:

- ofeńa złoŻona we właściwym terminie, zgodnym z ogłoszeniem
- oferta sporządzona na obowiązującym formularzu
- oferta sporządzona pismem maszynowym lub komputerowym
- cZaS tnłania usługi zgodnie z Planem Działania
- wartośc usługi nie przekracza kwoty alokacji w danym działaniu
- ofeńa jest kompletna i podpisanaprzez osobę upowaznioną
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- wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art.

21 1 ustawy z dnia 30 czenruca 2005 r o finansach publicznych)

- oferta jest zgodna z wytycznymi określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

W drugim etapie konkursu, komisja konkursowa:
4) analizuje merytoryczną zawańoŚĆ ofert według następujących kryteriÓw:

- zgodnośÓ z celami i planowanymi efektami Programu lntegracji Społecznej
- zgodnoŚć z warunkami realizacji i ządanym zakresem usług

- dostępność do Świadczenia usług dla potencjalnych beneficjentÓw
- społeczne znaczenie projektu dla Środowisk lokalnych i usługodawcy
- wspołpraca lokalna jaką planuje zainicjowaĆ usługodawca
- czy potrzeba realizacji projektu została czytelnie i jasno uzasadniona
- planowane rezultaty i zmiany przewidywane w efekcie realizacji projektu są jasno

przedstawione
- przyjęta metodologia pozwala na realizację przedsięwzięcia
- czy projekt jest innowacyjnY
- planowane działania dają szanse na podtrzymanie aktywnoŚci Środowisk lub grup

społecznych po zakończeniu realizacji projektu

- od powied n ia liczba kompetentnego personelu

- posiadanie odpowiedniejbazy lokalowej i wyposazenia
- plan monitoringu - przyjęte wskaŹniki iŻródła ich weryfikacji
- promocja działań
- koszty są adekwatne do planowanych działań

5) pzygotowuje propozycje wyboru najkorzystniejszej ( najkorzystniejszych ) ofert,

3. Komisja wskazuje najkorzystniejsząofeńę na podstawie kryteriow określonych w ogłoszeniu.

4' Komisja Konkursowa wraz z Wojtem gminy Bircza po przeprowadzonych konsultacjach społecznych

z Zespołem Roboczym ds. koordynaĄi zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania problemow

Społecznych dla Gminy Bircza, zaplanowała wydatkowanie i zakontraktowanie usług w trybie CPP
zakładającym odrębny sposÓb kontraktowania usług o małej wańoŚci (o wartości szacunkowej ponizej

2000 euro) świadczonych w ściŚle okreŚlonym celu przez konkretne instytucje lub usługodawcow, W

takich przypadkach gminy nie musząogłaszać zaproszenia do składania ofert, tylko od razu pzystąpic do

negocjacji kontraktow z jednym lub kilkoma usługodawcami.
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