Zarz dzenie Nr 15/2010
Wójta Gminy Jednoro ec
z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie powo ania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert sk adanych przez us ugodawców
w ramach Programu Integracji Spo ecznej
Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó n. zm./ oraz § 4 pkt 1 lit. d i § 7 pkt 1 lit. b.
Porozumienia o Wspó pracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich zawartego mi dzy Województwem Mazowieckim a Gmin Jednoro ec w dn.
15.02.2008 r. zarz dzam, co nast puje:
§ 1.
1. Powo uje si Komisj Konkursow w sk adzie:
L.p.

1.

2.

3.

4.

Imi i
Nazwisko

Reprezentowana
Instytucja/Organizacja/Grupa
osób
Teresa
Prezes Stowarzyszenia
Wojciechowska
Przyjaciele Ziemi
Jednoro eckiej
Magdalena
Mazowiecki O rodek
Komor
Doradztwa Rolniczego w
Warszawie, O/Ostro ka , TZD
w Przasnyszu
Teresa
Kierownik Oddzia u Banku
Majewska
Spó dzielczego w Jednoro cu
Jadwiga Berk

Radna w Gminie Jednoro ec

Funkcja w Komisji
Konkursowej
Przewodnicz cy

Zast pca Przewodnicz cego

Sekretarz

Cz onek

2. W pracach Komisji Konkursowej na prawach obserwatora ma prawo uczestniczy
Konsultant Regionalny PPWOW.
3. Praca Komisji odbywa si b dzie wg Regulaminu Komisji Konkursowej, stanowi cym
za cznik Nr 1 do zarz dzenia.
§ 2.
1. Komisja Konkursowa zostaje powo ana celem wyboru us ugodawców realizuj cych
Program Integracji Spo ecznej stanowi cy cz
Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy po yczki nr 7358 POL, zawartej w dniu
07 kwietnia 2007 r. pomi dzy Rz dem Polskim a Mi dzynarodowym Bankiem
Odbudowy i Rozwoju.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert z onych w odpowiedzi na Zaproszenie do
sk adania ofert og oszone przez Wójta.
3. Wybór us ugodawców odbywa si b dzie w oparciu o procedur CPP (ang. Community
Participation In Procurement – Udzia spo eczno ci w zamówieniach) Banku wiatowego
opisan w Podr czniku Realizacji Programu integracji Spo ecznej.
§ 3.
1. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podj cia.
2. Wykonanie zarz dzenia powierza si Przewodnicz cemu Komisji Konkursowej.
/-/ Wójt Gminy Jednoro ec
Micha Lorenc

Za cznik Nr 1
do Zarz dzenia Nr 15/2010
Wójta Gminy Jednoro ec
z dnia 29 marca 2010 r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej
§ 1.
1. Komisja Oceniaj ca zwana dalej Komisj jest zespo em doradczo-opiniuj cym,

powo anym w celu wy onienia najkorzystniejszych ofert (oferty) sk adanych w
ramach Programu Integracji Spo ecznej i przed enia raportu z oceny ofert w
formie pisemnej do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Jednoro ec.
2. W
sk ad Komisji wchodz
Przewodnicz cy Komisji, Zast pca
Przewodnicz cego, Sekretarz oraz cz onkowie jako osoby reprezentuj ce
obszary dzia ania zbie ne z zakresem merytorycznym ocenianych ofert.
3. Pracami Komisji kieruje Przewodnicz cy, a pod jego nieobecno Zast pca
Przewodnicz cego Komisji.
4. W pracach Komisji nie mog bra udzia u osoby:
a) sk adaj ce oferty,
b) pozostaj ce z us ugodawc

w zwi zku ma
skim, w stosunku
pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie stwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
c) zwi zane z us ugodawc z tytu u przysposobienia, opieki lub kurateli,
d) pozostaj ce z us ugodawc w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e
mo e to budzi uzasadnione w tpliwo ci co do bezstronno ci.
5. Komisja obraduje i podejmuje rozstrzygni cia w obecno ci minimum 2/3 jej

sk adu.
6. Przewodnicz cy Komisji zwo uje posiedzenie Komisji oraz powiadamia o jego

terminie i miejscu cz onków Komisji, nie pó niej ni na 7 dni przed terminem
posiedzenia.
§ 2.
1. Komisja przy ocenie poszczególnych ofert stosuje kryteria: formalne,

techniczne oraz merytoryczne.
2. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty (ofert) odbywa si w trzech
etapach:
1. Etap – Analiza kryteriów formalnych i technicznych

Komisja rozpoczyna post powanie od sprawdzenia czy oferty spe niaj
kryteria formalne i techniczne. Oferty nie spe niaj ce minimum kryteriów
formalnych i technicznych podlegaj
odrzuceniu, co oznacza
niedopuszczenie us ugodawców do udzia u w dalszym etapie post powania.

2. Etap – Analiza kryteriów merytorycznych

Po wy onieniu ofert spe niaj cych minimalne kryteria formalne i techniczne
Komisja przyst puje do dokonania analizy merytorycznej ofert, przypisuj c
im oceny cz stkowe. Ocena czna danej oferty wystawiona przez Komisj
jest sum wystawionych ocen cz stkowych. Za najkorzystniejsz ofert
uwa a si t , która uzyska najwi ksz ilo punktów.

3. Etap - Negocjacje
a) Oferta, któr

Komisja oceni jako najkorzystniejsz b dzie
negocjowana i realizowana.
b) Je eli do negocjacji zostanie zakwalifikowanych kilka ofert,
wszystkie mog by negocjowane i zakontraktowane, pod
warunkiem, e jest wystarczaj ce zapotrzebowanie na dane us ugi i
wystarczaj cy poziom finansowania. W przeciwnym przypadku,
Komisja Oceniaj ca maj c na wzgl dzie rezultat negocjacji
zdecyduje, komu nale y przyzna
kontrakt. Przedmiotem
negocjacji mo e by zakres jak i sposób wykonania oferowanych
us ug, oraz wysoko zaproponowanych przez us ugodawc cen
jednostkowych.
1. Procedura kontraktowania us ug ma zastosowanie tak e wtedy, gdy zostanie

ona jedna oferta.
2. Komisja sporz dza Raport z oceny ofert w ci gu 14 dni roboczych od up ywu

terminu sk adania ofert, okre lonego w zaproszeniu do sk adania ofert.
3. Przewodnicz cy Komisji informuje oferentów o wynikach oceny ofert.
4. Komisja rozwi zuje si z chwil sporz dzenia Raportu z oceny ofert.
5. Raport z oceny ofert zamieszcza si w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
tablicy og osze Urz du Gminy Jednoro ec.

§ 3.
1. Procedura kontraktowania us ug podlega uniewa nieniu w przypadku gdy:
a) nie wp yn a adna oferta,
b) post powanie nie zosta o zako czone wy onieniem najkorzystniejszej

oferty,
c) oferty (oferta) zosta y odrzucone z powodu niespe nienia minimalnych
kryteriów formalnych i technicznych.
2. W przypadkach okre lonych w ust. 1 Komisja sporz dza stosowny protokó .

