
P R O T O K O L 

z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 18 i 22 maja 2014 roku w sprawie ogloszenia II 
otwartego konkursu ofert na realizacji zadania z zakresu dzialan na rzecz osob 
niepelnosprawnych. a w szczegolnosci organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po 
mastektomii piersi. 

1. Komisja Konkursowa zostaia powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistrza 
Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzie: 

1. Katarzyna Sudzius - Bobrek - inspcktor w Zcspole do Spraw Spolecznych i Ochrony 
Ludnosci Urz^du Miejskiego w Opocznie - przewodnicz^ca. 

2. Jolanta Milczarek - Stanik - inspektor w Wydziale Promocji. Kultur\ Sportu i Funduszy 
Europejskich Urz^du Miejskiego w Opocznie — czlonek. 

2. Przetlmiot zamowienia. _ 

/. Rodzaj zadania i wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacji zadania. 

Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi zamieszkaiych na 
terenie gminy Opoczno." 

Planowana na rok 2015 kwota wynosi 6.000zl i zostanie przekazana na konto oferenta po 
podpisaniu umowy transzami. odpowiednio: 
I transza- 10 dni przed rozpoczt^ciem turnusu w wysokosci 20% kwoty, 
II transza - 5 dni przed rozpocz^ciem turnusu w wysokosci 80% kwoty. 
W roku 2014 na realizacji tego zadania przeznaczono kwot? w wysokosci 5.100zl. 

//. Zasady przyznawania dotacji. • 

1. W otwartym konkursie ofert mog^ uczestniczyc organizacjc pozarzadowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozAtku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.). 

2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wylonionemu ŵ  drodze w>'boru 
najkorzystniejszej oferty przez Komisja Konkursowej i podj^ciu decyzji przez Burmistrza 
Opoczna. 

3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w7w ustawy po podpisaniu umowy 
z wylonionym oferentem. 

4. Zlecenie realizacji zadania nast^pi w formie wspierania wykonania zadania publicznego, 
wraz z udzieleniem dotacji na dofmansowanie jego realizacji. 

5. Skladaj^cy oferty powinien zapewnic min. 10% srodkow finansowych wlasnych na 
realizacjt^ zadania. 

6. Rozpatrywane b^d^ wyl^cznie oferty kompletne i prawidlowe. Ij. sporzijdzone 
z zachowaniem zasad i warunkow okreslonych w niniejszym ogloszeniu. 

7. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i ogloszeniu wynikovv konkursu zostanie 
zawarta umowa. na podstawie klorej zlecone zostanic wykonanie zadania publicznego. 
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///. Termin i wanmki realizacji zadan. 

1. Zadanie bedzie realizowane w okresie od 1 lipcado31 sierpnia2015 roku. 
2. Zadanie bedzie realizowane dla kobiet po mastektomii. zamieszkaiych na terenie gminy 

Opoczno. 
3. Programy wAmagaj^ce udziatu specjalistow b^da realizowane przez osoby posiadajqce 

kwalifikacje do ich realizacji. zgodnie z zakresem merytorycznym. 
4. Szczegolowe warunki realizacji zadania oraz termin zlozenia sprawozdania z jego 

realizacji zostan^ okreslone w umowie o wykonanie zadania. 

IV. Termin i warunki skladania ofert. 

1. Warunkiem przyst^pienia do konkursu jest zlozenie oferty. 
2. Oferta powinna bye ziozona na wzorze oferty okreslonym Rozporz^dzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotycz^cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz. 25) w zamknit^tej 
kopercie z dopiskiem: II Konkurs ofert - ..Dzialania na rzecz osob niepelnosprawnych." 
Ponadto do ofcrt\y dol^czyc: 

a) kopit? odpisu z Krajowego Rejestru S^dowego z potwierdzeniem jej zgodnosci 
z or\ginalem lub odpowiednio wycigg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajijce 
status prawny oferenta i umocowanie osob go reprezentuj^cych {wazne do 3 miesi^cy od 
daty WAStawienia). 

b) sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci oferenta za rok ubiegly. 
c) sprawozdanie fmansowe (bilans. rachunck wynikow lub rachunek zyskow i strat, 

informacja dodatkowa). a w odniesieniu do organizacji nie maj^cych obowi^zku 
prowadzenia ksiqg rachunkowych - inne dokumenty poswiadczaj^ce sytuacj^ maj^tkow^ 
i Ilnansow^ oferenta za ostatni rok. 

d) oswiadczenie o nie ubieganiu si^ o srodki fmansowe z innych zrodel gminnych na to samo 
zadanie. 

e) oswiadczenie o nie osi^ganiu zysku przy realizacji zadania. 
f) dla podmiotow prowadz^c\ch dzialalnosc odplatntj - oswiadczenie. ze prowadzona 

dzialalnosc odplatna nie stala si? dzialalnosci^ gospodarcz^ (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie). 

g) umow^ partnerskij lub oswiadczenie partnera w przypadku zlozenia oferty wspolnej. 
3. Oferty nalezy skladac w nieprzekraczahiym terminie do dnia 18 maja 2015 roku do 

godz.ll:00 w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6. 26-300 
Opoczno. 

4. Szczegolowe informacje dotycz^ce konkursu wraz z formularzem oferty konkursowej 
dost^pne sa w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie intemetowej Urzedu 
Miejskiego w Opocznie www.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Spolecznych 
i Ochrony Ludnosci. 

V. Tryh i kryteria stosowane przy wyborze ofert. 

1. Oferty b^d^ oceniane w dwoch etapach obejmuj^cych ocen^ formaln^ i meryloryczni^. 
2. Ocena fonnalna i merytor\czna ofert zostanie dokonana przez Komisja Konkursow^ 

powoian^ Zarzqdzeniem Burmistrza Opoczna. Ostateczng decyzjt̂  o wyborze ofert 
i udzieieniu dotacji podejmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burmistrza Opoczna jest 
ostateczna i nie przysluguje od niej odwolanie. 
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3. Otwarcie ofert i ich ocena formalna zostanie przeprowadzona w dniu 18 maja 2015 roku 
o godz. 11:30 w siedzibie Zespolu do Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urzt̂ du 
Miejskiego. mieszcz^cego si^ w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 
4, w oparciu o nast^puj^ce kryteria: 

a) tcrminowosci zlozenia oferty. 
b) ocena czy podmiot skladaj^cy oferty jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie art. 3 

ust. 3 ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie, 
c) kompletnosc i poprawnosc sporz^dzenia oferty. . 
d} ocena czy cele statutowe podmiotu ŝ  zbiezne z zadaniem okreslonym w niniejszym 

ogloszeniu. 
4. Ocena formalna jest jawna dla oferentow. 
5. Do udzialu w konkursie i oceny merytorycznej zostan^ dopuszczone oferty kompletne 

pod wzgl^dem formalnym. Oferty zlozone po terminie. nieopisane w sposob okreslony 
w ogloszeniu. nie spelniajcjce innych wymogow formalnych nie b^da rozpatr>\\ane. Nie 
przcwidujc si^ mozliwosci uzupelniania zlozonych ofert. Ofert). ktore w wyniku oceny 
merytorycznej uzyskajij mniej niz 65 punktow zostan^ odrzucone. 

6. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w okresie 5 dni od terminu dokonania 
oceny formalnej w oparciu o nastcpujace kryteria: 

a) ocena mozliwosci realizacji zadania, w tym doswiadczenie i zaplecze oferenta. 
kwalifikacje realizatorow - 20 pkt. 

b) spelnienie warunkow realizacji zadania przedstawionych w ogloszeniu- 20 pkt, 
c) ocena dotychczasowej wspolpracy - 20 pkt. 
d) ocena przedstawioncj kalkulacji kosztow realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowcgo zadania - 20 pkt. 
e) wysokosc srodkow wlasnych wykazanych przez oferenta \u do srodkow 

publicznych przeznaczonych na realizacji zadania - 20 pkt. 
7. Zastrzega si^ prawo odwoiania konkursu bcz podania przyczyny jego odwoiania. 

VI. Podpisanie umowy. 

Po ogloszeniu wynikow otwartego konkursu ofert z kazda wylonion^ organizacja 
pozarz^dow^ lub podmiotem wymienion\ w art. 3 ust. 3 usta\\ pozytku publicznym 
i o wolontariacie Burmistrz Opoczna zawiera stosown^ umow^. Wylonione podmioty 
zobowi^zuj^ s i i do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach okreslonych 
w umowie, a Burmistrz Opoczna zobowi^zuje si^ do przekazania dotacji na realizacji 
zadania. 

3. Otwarcie ofert i ocena formalna. 

W celu dokonania wyboru ofert na realizacji ^^^^ zadania Komisja Konkursowa spotkala 
si i w dniu 18 maja 2015 roku. o godzinie 11:30 w siedzibie Zespolu do Spraw Spolecznych 
i Ochrony Ludnosci Urzidu Miejskiego w Opocznie, mieszcz^cego s i i Miejskim Domu 
Kultury w Opocznie. ul. Biernackiego 4. 

Na realizacji zadania wplynila 1 oferta. 
Przed otwarciem oferty Komisja Konkursowa sprawdzila stan jej zabezpieczenia - ziozona 
oferta byla w stanie nienaruszonym. 
Komisja odczytala nazwi oferenta. dati zlozenia. calkowity koszt zadania. wnioskowanq 
wielkosc dotacji. termin wykonania zadania. 
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Nazwa Oferenta Data zlozenia 
oferty 

Calkowity koszt 
zadania 

Wnioskowana 
wielkosc dotacji 

Termin wykonania 
zadania 

StowarzNszenie 
Opoczyiiski K lub 

Amazonek „OKA" 

I5.05.20l5r. 20.632.00zt. 6.000.00zK od 25.07.2015r. 
do01.08 .20l5r . 

W/w oferta pod wzgl^dem formalnym byla kompletna. ziozona w terminie i miejscu 
okreslonym w ogloszeniu. W zwi^zku z powyzszym Komisja dopuscila Xi\y do oceny 
merytorycznej. 

4. Ocena mer}toiyczna. 

W dniu 22 maja 2015 roku o godzinie 10:00 Komisja Konkursowa dokonala oceny 
merytor\x'znej. stosujijc nastcpujace kryteria: 
- oceni; mozliwosci realizacji zadania. w tym doswiadczenie i zaplecze oferenta. kwalifikacje 

• realizatorow - 20 pkt. 
- spelnienie warunkow realizacji zadania przedstawionych w ogloszeniu- 20 pkt. 
- oceni dotychczasowej wspolpracy - 20 pkt. 
- ocen? przedstawioncj kalkulacji kosztow realizacji zadania. w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowcgo zadania - 20 pkt. 
- wysokosc srodkow wlasnych w\'kazanych przez oferenta w stosunku do srodkow 
publicznych przeznaczonych na realizacji zadania - 20 pkt. 
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KARTA OCENY 

Nr oferty 1 
Data i miejsce 15.05.2015r. - Sekretariat Llrz^du Miejskiego w Opocznie, 26-300 
zlozenia oferty Opoczno, ul. Staromiejska 6 
Nazwa oferenta Stowarzyszenie Opoczyriski Klub Amazonek „OKA" z siedzibq 

w Opocznie, ul. Kopernika 3 
Ocena punktowa 

ocena mozliwosci spelnienie ocena ocena w\c srodkow 
realizacji zadania. warunkow realizacji dotychczasowej przedstawioncj wlasnych 
w tym zadania wspolpracN. kalkulacji kosztow w \ k a z a n \ c h przez 
doswiadczenie przedstawionych realizacji zadania. oferenta 
i zaplecze oferenta. w ogloszeniu. w tym w w stosunku do 
kwalifikacje odniesieniu do srodkow 
realizatorow. zakresu rzeczowcgo 

zadania. 
publ iczn\ch 
przeznaczonych na 
realizacje zadania. 

20 20 20 20 20 
Suma punktow: 

100 

Uwugi: 
Oferent pianuje organizacje 7-dniowego tumusu rehabilitacyjnego dla 21 , .Amazonek" w okresie od 
25.07.2015r. do 0 l .08 .20 l5r . Miejscem realizacji zadania bedzie Osrodek Wypoczynkowo - Leczniczy , .WSP 
O P O L E " w Dzwirzynie . kt6r\ posiada wpis do rejestru osrodkow. w ktorych moga odbywac s i^ lurnusy 
rehabilitac\jne. Osrodek dysponuje odpowiednim sprzetem oraz w\kfa l i f ikowanym personelem medycznym. 
GJ6\ \n \l zadania jaki oterent zamierza osiagnac to poprawa sprawnosci psychicznej i t1z\cznej . .Amazonek", 
ktory bt^dzie reaiizowany m.in. poprzez rehabilitacj? indywidualna i zbiorow^. masaze limfatyczne i wodne, 
gimnaslyke rehabilitac\jna. integracje i wzajemne wsparcie , 

Decyzja komisji: ocenapozytywna 
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Lista ohecnosci czlonkow z posiedzenia Komisji Konkursowej 
na realizacji zadania w zakresie dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych 

a w szczegolnosci 
organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi. 

odbytej w dniu 18 maja 2015 roku. 

L.p. Nazwisko i Imî  Funkcja Pod pis 

1. KatarzMia Sudzius - Bobrek Przewodnicz^cy 

2. Jolanta Milczarek - Stanik Czlonek 

Lista obecnosci czlonkow z posiedzenia Komisji Konkursowej 
na realizacji zadania w zakresie dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych 

a w szczegolnosci 
organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi. 

odbytej w dniu 22 maja 2015 roku. 

L.p. Nazwisko i Imî  Funkcja Pod pis 

1. Katarzyna Sudzius - Bobrek Przewodniczqcy 

2. Jolanta Milczarek - Stanik Czlonek 

5. Wniosek Komisji wraz z uzasadnieniem. 

Komisja Konkursowa pozylywnie ocenia oferty Stowarzyszenia Opoczynski Klub Amazonek 
. .OKA". Przy wyborze oferty Komisja kierowala si^ krvleriami rozpisanymi w ogloszonym 
konkursie. Stwierdza. zc oferent posiada odpowiednie doswiadczenie niezbt;dnc do realizacji 
zadania. Ziozona oferta zostaia rozpatrzona pod wzgledcm mervtoryczno - fmansowym. 

Na tym protokol zakonczono i podpisano w dniu 22 maja 2015 roku. 

1. Katarzyna Sudzius - Bobrek 

2. Jolanta Milczarek - Stanik 

6. Decyzja Burmistrza Opoczna. 

??.̂ .lwiW âUi. 
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