
Zał�cznik Nr 1 
do Zarz�dzenia Nr P.-0151/23/08 

Burmistrza Sandomierza 
z dnia 11.06.2008 r. 

 
 

Regulamin Prac Komisji Konkursowej 
do oceny ofert – wniosków na realizacj� projektów z zakresu rozwoju 

sportu kwalifikowanego na terenie Sandomierza w 2008 roku 
 

§ 1 
 

Komisj� Konkursow� powołuje Burmistrz miasta Sandomierza. 
 

§ 2 
 
W skład Komisji Konkursowej wchodz�: 

1.  Z-ca Burmistrza Miasta – Przewodnicz�cy, 
2.  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Zast�pca Przewodnicz�cego,  
3.  Pracownik merytoryczny Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Sekretarz, 
4.  Pracownik merytoryczny Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Członek, 
5.  Pracownik Wydziału Finansowego – Członek, 
6.  Pracownik Wydziału Zamówie� Publicznych -  Członek. 

 
§ 3 

 
1. Decyzje podejmowane przez Komisj� Konkursow� wymagaj� obecno�ci co najmniej 

2/3 jej członków. 
2. W sprawach proceduralnych Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym 

zwykł� wi�kszo�ci� głosów. 
 

§ 4 
 

1. Komisja analizuje jedynie oferty – wnioski kompletne pod wzgl�dem formalnym. 
2. Komisja wzywa kluby sportowe, które w wyznaczonym terminie nie zło�yły 

wymaganych dokumentów do ich uzupełnienia, je�eli ich brak skutkowałby 
uniewa�nieniem konkursu. 

3. Komisja przyjmuje ocen� punktow� zło�onych ofert – wniosków w skali 0-100 pkt. 
4. Przy wyborze oferty na realizacj� najkorzystniejszego projektu Komisja Konkursowa 

b�dzie si� kierowała nast�puj�cymi kryteriami: 
 
 
I. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ: TAK  NIE 

1. Oferta jest zło�ona przez kwalifikuj�cego oferenta   
2. Oferta została zło�ona terminowo i w odpowiednim miejscu   

3. Oferta jest zło�ona na wła�ciwym druku oferty, jest kompletna i 
posiada wszystkie wymagane zał�czniki 

  

Podsumowanie – oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:   
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UWAGA 
 

1. Oferta spełniaj�ca wszystkie kryteria oceny formalnej poddawana jest ocenie 
merytorycznej. 

2. Oferta nie spełniaj�ca wszystkich kryteriów formalnych nie jest dalej rozpatrywana. 
 
 

II. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ 
(punktacja 0-100 pkt) 

 

Ilo�� 
punktów do 
przyznania 

Ilo�� 
punktów 

przyznanych 
 

1. 
Zgodno�� zgłoszonego projektu z ide� rozwoju sportu 
kwalifikowanego w Sandomierzu. 0-20  

 
2. 

Mo�liwo�ci realizacji zgłoszonego projektu przez oferenta, 
posiadane mo�liwo�ci kadrowe i rzeczowe oraz 
dotychczasowe do�wiadczenia w realizacji projektów 
podobnego rodzaju. Posiadanie bazy lokalowej i jej 
standard, wyposa�enie placówki, warunki sanitarne.  

0-30 

 

 
3. 
 

Kalkulacja kosztów realizacji projektu w tym wysoko�� 
�rodków własnych i pozyskanych od innych podmiotów. 
Wiarygodno�� finansowa oferenta-sposób rozliczania 
poprzednich dotacji (o ile były przyznawane) 

 
0-30 

 

 
4. 

Adekwatno�� zało�e� oferty realizacji projektu w 
odniesieniu do zakładanych rezultatów realizacji projektu 
w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie 
Sandomierza.  

0-20 

 

 Suma punktów: 100  
 
 

5. Do  rozpatrzenia przez Burmistrza Sandomierza przedstawione zostan� oferty – 
wnioski, które uzyskaj� 80 i wi�cej punktów ze 100 mo�liwych do otrzymania 
(�rednia arytmetyczna otrzymanych od poszczególnych członków Komisji punktów). 

6. Ostateczn� decyzj� o wyborze oferowanego projektu podejmuje Burmistrz 
Sandomierza. 

7. Komisja mo�e zaproponowa� przyznanie dotacji celowej na realizacj� projektu w 
kwocie ni�szej od okre�lonej w ofercie – wniosku. 

8. Komisja Konkursowa ulega rozwi�zaniu po rozdysponowaniu przez Burmistrza 
Sandomierza cało�ci �rodków przeznaczonych w danym roku bud�etowym na 
realizacj� projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie 
Sandomierza. 

 
Burmistrz Sandomierza 
mgr in�. Jerzy Borowski 


