Zarządzenie nr 4645/ 2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 04 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny pod względem formalnym
i merytorycznym ofert złożonych w otwartym naborze partnerów w ramach otwartego
konkursu ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2014 roku w celu przygotowania i organizacji
wydarzenia pn. DZIEŃ PŁOCKICH INICJATYW POZARZĄDOWYCH – OBYWATELSKI PŁOCK.
Na podstawie § 8 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka
wprowadzonego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września
2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka (tekst
jednolity: zarządzenie Nr 3337/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 lipca 2013 roku ze
zm.), oraz art. 7 ust. 1 pkt. 19 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Powołuje się Komisję Konkursową do oceny pod względem formalnym i merytorycznym
ofert złożonych w otwartym naborze partnerów w ramach otwartego konkursu
ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2014 roku w celu przygotowania i organizacji wydarzenia
pn. DZIEŃ PŁOCKICH INICJATYW POZARZĄDOWYCH – OBYWATELSKI PŁOCK 2014. ,
zwaną dalej: „Komisją”.
2. W skład Komisji wchodzą:
1. Ewa Pietrzak - Przewodnicząca Komisji,
2. Monika Maron – Kozicińska – Członek Komisji,
3. Marzena Paprocka - Pankowska – Członek Komisji.
§2
1. Ustala się Regulamin Komisji o której mowa w § 1 pkt. 1 stanowiący Załącznik
do niniejszego Zarządzenia.
2. Zobowiązuje się Członków Komisji do zapoznania się z treścią Regulaminu, o którym
mowa w ust. 1.
§3
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka
ds. Polityki Społecznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia nr 4645/ 2014
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 lipca 2014 roku

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
do oceny pod względem formalnym i merytorycznym ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2014 roku
w celu przygotowania i organizacji wydarzenia
pn. DZIEŃ PŁOCKICH INICJATYW POZARZĄDOWYCH – OBYWATELSKI PŁOCK.

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady, skład i tryb pracy Komisji Konkursowej do oceny pod
względem formalnym i merytorycznym ofert złożonych w otwartym naborze partnera
w celu wspólnego przygotowania i organizacji wydarzenia pn. DZIEŃ PŁOCKICH
INICJATYW POZARZĄDOWYCH – OBYWATELSKI PŁOCK.
2. Nabór partnera do wydarzenia, o którym mowa w § 1 pkt. 1 prowadzony jest
w oparciu o § 13 pkt. 1 Programu współpracy Gminy – Miasto Płock z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2014 rok
stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały nr 670/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia
29 października 2013 roku.
§2
1. Wydarzenie zostanie zrealizowane w partnerstwie:
1. Gmina Miasto Płock – Organizator wydarzenia;
2. Organizacja pozarządowa wybrana w drodze
wydarzenia.

konkursu

–

Współorganizator

2. Celem partnerstwa jest przygotowanie i organizacja wydarzenia pn. DZIEŃ PŁOCKICH
INICJATYW POZARZĄDOWYCH - Obywatelski Płock. Wydarzenie zostanie
zorganizowane na Starym Rynku w Płocku w dniu 13 września 2014 r., podczas
wydarzenia mieszkańcy miasta będą mogli zapoznać się z działalnością płockich
organizacji pozarządowych oraz szerokim wachlarzem usług oferowanym na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego.

3. Umowa będzie realizowana od dnia jej podpisania do 30.09.2014 roku.
§3
Zasady powołania i skład Komisji
1. Komisję powołuje Prezydent Miasta Płocka.
2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
3. W skład Komisji wchodzą 3 osoby.
§4
Zasady pracy Komisji Konkursowej
1. Celem działania Komisji jest przeprowadzenie analizy złożonych w konkursie ofert
ogłoszonym w dniu 18 czerwca 2014 roku na wspólną realizację wydarzenia, o którym

mowa w § 2, pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Obecność członków Komisji jest obowiązkowa.
3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
§5
Wybór ofert
1. Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów.
2. W pierwszym etapie Komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, przelicza
złożone oferty, dokonuje ich otwarcia, sporządza protokół oraz dokonuje ocen ofert pod
względem formalnym.
3. Oferta zostaje oceniona pozytywnie pod względem formalnym, jeżeli spełnione są
warunki zawarte w ogłoszeniu konkursowym. Karta oceny formalnej stanowi załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
4. Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną odrzucone.
5. Po zakwalifikowaniu ofert pod względem formalnym Komisja przystępuje do drugiego
etapu konkursu i dokonuje ofert pod względem merytorycznym. Karta oceny
merytorycznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
6. Nie jest dopuszczalne dokonywanie korekt oraz jakichkolwiek uzupełnień złożonych
ofert.
7. Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszych oferty pod kątem kryteriów oceny
zawartych w ogłoszeniu konkursu.
8. Komisja może nie dokonać wyboru którejkolwiek z ofert.
9. Wybrane oferty wraz z protokołem z posiedzenia Komisji zostaną przekazane
Prezydentowi Miasta Płocka, który podejmuje decyzję w zakresie wyboru.
10. Po rozstrzygnięciu naboru Gmina – Miasto Płock poda do publicznej wiadomości
informację o wynikach konkursu.
§6
Postanowienia końcowe
1. Z przebiegu prac Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
a) imiona i nazwiska członków Komisji,
b) liczbę złożonych ofert,
c) wskazanie ofert najkorzystniejszych,
d) ewentualne uwagi członków Komisji,
e) podpisy członków Komisji.
2. Komisja kończy pracę po zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu
partnera w celu wspólnej realizacja wydarzenia, o którym mowa w § 2.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Konkursowej do oceny pod względem
formalnym i merytorycznym ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2014 roku w celu przygotowania i organizacji
wydarzenia pn. DZIEN PŁOCKICH INICJATYW POZARZĄDOWYCH - OBYWATELSKI PŁOCK

Płock, …........................ 2014 r.

KARTA OCENY FORMALNEJ

Otwarty nabór na partnera w celu przygotowania i organizacji wydarzenia pn.
DZIEŃ PŁOCKICH INICJATYW POZARZĄDOWYCH - OBYWATELSKI PŁOCK

Nazwa i adres
oferenta:

OFERTA ZAWIERA
Dane potencjalnego Partnera, w tym opis profilu
działalności

Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu
lub inne dokumenty potwierdzające status prawny
oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

Wykaz profili działalności (PKD lub inny dokument
określający profil działalności) – jeśli dotyczy

Członkowie Komisji Konkursowej:
1.

…...........................................

2.

…...........................................

3.

…............................................

TAK

NIE

Uwagi

Załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji Konkursowej do oceny pod względem
formalnym i merytorycznym ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2014 roku w celu przygotowania i organizacji
wydarzenia pn. DZIEN PŁOCKICH INICJATYW POZARZĄDOWYCH - OBYWATELSKI PŁOCK

Płock, …......................... 2014r.

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Otwarty nabór na partnera w celu przygotowania i organizacji wydarzenia pn.
DZIEŃ PŁOCKICH INICJATYW POZARZĄDOWYCH - OBYWATELSKI PŁOCK

Nazwa i adres oferenta:

Kryteria oceny merytorycznej

Ilość punktów

1

Oferowany
wkładu
Partnera
partnerstwa, tj.: zasoby ludzkie

2

Koncepcja realizacji zadań Partnera – opis planowanych
działań w trakcie trwania wydarzenia, koncepcja kampanii
promocyjnej

3

Współpraca przy realizacji zadania z lokalnymi partnerami
społecznymi (organizacje pozarządowe, firmy ,instytucje)

SUMA PUNKTÓW

Członkowie Komisji Konkursowej:
1.

…...........................................

2.

…...........................................

3.

…............................................

w

realizację

celu

