
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.7.2015 

Wójta Gminy Opatów z dnia 4 marca 2015 r. 
 

Regulaminem opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych na rok 2015 

w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 
 

1. Oferty złożone w oparciu o otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 

2014 opiniuje Komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy 

Opatów. 

2. Komisja konkursowa opiniuje oferty złożone na realizację zadań publicznych rozpatrując 

je w dwóch etapach: 

- I etap  – pod względem formalnym, 

- II etap – pod względem finansowo-merytorycznym. 

3. Do analizy ofert w I etapie Komisja może korzystać z Karty Oceny Formalnej stanowiącej 

Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

4. Oferta spełnia wymogi formalne gdy jest: 

a) poprawnie i czytelnie wypełniona, zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert 

(Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia), 

b) terminowo złożona (decyduje data wpływu do Urzędu), 

c) podpisana (wraz z załącznikami) przez osoby statutowo do tego uprawnione, 

d) posiada wszystkie obligatoryjnie wymagane w konkursie załączniki (kopie 

załączonych dokumentów muszą być na każdej stronie potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez przynajmniej jedną z osób statutowo do tego uprawnionych). 

5. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie przechodzą do II etapu z wyjątkiem 

uchybień, które zdaniem Komisji nie mają wpływu na wiarygodność oferty. 

6. Pod względem finansowo-merytorycznym Komisja ocenia: 

a) zgodność oferty z zakresem zadania ogłoszonego w konkursie, 

b) koszty realizacji planowanego zadania, adekwatność kosztów do przewidywanych 

efektów oraz procentową wysokość finansowego wkładu własnego w realizację 

zadania, 

c) wkład pozafinansowy (rzeczowy i osobowy) w realizację zadania, 

d) doświadczenie organizacji w realizacji podobnych zadań, osiągnięte efekty 

realizowanych zadań oraz dotychczasową współpracę (w tym: wiarygodność, 

rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia dotacji), 

e) atrakcyjność innowacyjność i dostępność proponowanego zadania. 

7. Komisja może w razie potrzeby poprosić oferenta o dodatkowe wyjaśnienia dotyczącego 

zakresu merytorycznego i finansowego oferty. 

8. Komisja w oparciu o kryteria dokona wyboru oferty oraz przedstawi Wójtowi Gminy 

Opatów wyniki proponując udzielenie dotacji i jej wysokość. Opinia Komisji nie jest 

wiążąca. 

9. Wybór oferty dokona Wójt Gminy Opatów na podstawie protokołu Komisji. 

10. Wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opatowie i zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej pod adresem www.bip.opatow.akcessnet.net oraz na stronie internetowej pod 

adresem www.opatow.gmina.pl.  
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