
Zarządzenie Nr 11412018 
Burmistrza Opoczna 

z dnia 18 czerwca 2018 roku 

w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy Opoczno. 

N a podstawie art. 7 ust. 1, pkt 19 i art. 3 O ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1.990 roku 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 994) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. 
z 2018 roku poz. 450 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§1. 

W § 6 pkt 2 Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Opoczno dodaje się ppkt. 4 o następującej treści: 
„4) załącznik nr 4 - karta oceny merytorycznej do stosowania w konkursie ofert na wsparcie 
realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Magazynu 
Żywności". 

§2. 

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają be zmian. 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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zał. 4 do Regulaminu otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy Opoczno. 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY Nr 

Ocena 
Liczba 

Kryteria oceny merytorycznej oferty 
punktowa 

przyznanych 
punktów 

Ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta. 

Doświadczenie oferenta w pozyskiwaniu i dystrybucji żywności . O- I O 

Kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane. o - 30 

Ocena wysokości środków własnych wykazanych przez oferenta w stosunku do środków 
publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

Wkład własny równy wymaganemu w ogłoszeniu . o - 1 o 

Wkład własny wyższy od wymaganego w ogłoszeniu o min . 5 %. 0-5 

Wkład własny wyższy od wymaganego w ogłoszeniu o min. 1 O%. 0 - 5 

Ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń 
wolontariuszy i praca społeczna członków. 

Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta przy 
uwzględnieniu posiadanych zasobów rzeczowych koniecznych do 0-5 
jego realizacji. 
Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta przy 
uwzględnieniu posiadanych zasobów osobowych w tym świadczeń 0-5 
wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji. 

Ocena dotychczasowej współpracy. o - 20 

Ocena realności planowanych kosztów w stosunku do zakresu rzeczowego zadania. 



I) Czytelny budżet zadania realizacji zadania. 0-5 

2) Spójność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania 0-5 
z planowanymi działaniami i harmonogramem ich realizacji. 

3) Zgodność zaproponowanych stawek realizacji zadania ze stawkami 0 - 10 
rynkowymi. 

Suma uzyskanych punktów 110 

Ocena oferty pod względem merytorycznym: pozytywna I negatywna 

Podpisy komisji konkursowej: 

1) Przewodniczący - ____ _ 

2) Członek -______ _ 

3) Członek -______ _ 


