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Załącznik  

do Zarządzenia Nr 31/20 

Wójta Gminy Chełmża 

z dnia 27 marca 2020 r. 

 

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi 

w wieku do 3 lat z terenu gminy Chełmża sprawowanej w formie dziennego opiekuna w 

miejscowości Nawra w ramach projektu „Gminne Punkty Opieki dziennej – wsparcie dla 

rodziców małego dziecka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 1 

 

1. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 

2. Przewodniczący Komisji: 

1) ustala terminy i zwołuje posiedzenie Komisji; 

2) organizuje prace Komisji; 

3) dba o spisanie istotnych informacji i ustaleń; 

4) występuje na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Komisji. 

3. Członkowie Komisji informowani są o terminie posiedzenia telefonicznie bądź e-

mailowo, co najmniej na jeden dzień przed planowanym posiedzeniem. 

4. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa 

jej składu. Na każdym z posiedzeń Komisji sporządzana jest lista obecności. 

5. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego 

konkurs dotyczy. 

6. Członkowie Komisji zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, którego 

treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2020 r. poz. 256) dotyczące wyłączenia pracownika. 

 

 § 2 

 

1. Złożone oferty wraz z załączoną do nich dokumentacją podlegają weryfikacji 

dokonanej przez Komisję pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w 

ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w ogłoszeniu 

Wójta Gminy Chełmża (Zarządzenie nr 17/20 z dnia 24 lutego 2020 r. zmienionym 

Zarządzeniem nr 29/20 z dnia 18 marca 2020 r.) o otwartym konkursie ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 

3 lat z terenu gminy Chełmża sprawowanej przez dziennego opiekuna w miejscowości 

Nawra w ramach projektu „Gminne Punkty Opieki dziennej – wsparcie dla rodziców 

małego dziecka” w ramach konkursu nr RPKP.08.04.01.-IZ.00-04-096/17 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4. 

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1. Wsparcie zatrudnienia 

osób pełniących funkcje opiekuńcze w okresie od 16.07.2018 r. do 31.07.2020 r.  

2. Zaopiniowanie ofert ma charakter dwuetapowy. 

3. W pierwszym etapie Komisja dokonuje oceny formalnej ofert, która obejmuje: 

1) złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze, podpisanej 

przez osobę upoważnioną; 

2) wypełnienie właściwych miejsc, rubryk, tabel w ofercie; 

3) kompletność dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ogłoszeniu. 

4. Ofert niekompletne zostaną odrzucone ze względów formalnych. 

5. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną podlegają dalszej ocenie 

merytorycznej. Ocena merytoryczna oparta jest o poniższe kryteria. Komisja 

Konkursowa przyznaje punkty w granicach określonych w tabeli: 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Możliwa liczba 

punktów 

1. 

Dotychczasowe doświadczenie w zakresie opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3  

 

max. 10 pkt 

2. 

Dostosowanie oferty do warunków realizacji zadania 

(godziny sprawowania opieki, gotowość do opieki nad 

określoną liczbą dzieci, itp.) 

 

max. 10 pkt 

3. 
Różnorodność planowanych działań i ich jakość 

 
max. 20 pkt 

  

6. Wzór karty oceny oferty pod względem formalnym stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

7. Wzór karty oceny oferty pod względem merytorycznym stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. 

8. Komisja sporządza protokoły z posiedzeń zawierające informację z oceny formalnej i 

merytorycznej ofert oraz listę Oferentów z rekomendacją wyboru najkorzystniejszych 

ofert, który Przewodniczący Przekazuje Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu pracy 

Komisji Konkursowej 
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Oświadczam, że:  

 

1. Nie występują ani nie są mi znane okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co 

do mojej bezstronności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w rozpatrywaniu 

ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji 

opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat z terenu gminy Chełmża sprawowanej przez 

dziennego opiekuna w miejscowości Nawra w ramach projektu „Gminne Punkty 

Opieki dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” w ramach konkursu nr 

RPKP.08.04.01.-IZ.00-04-096/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na 

rynku pracy, Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 

8.4.1. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w okresie od 

16.07.2018 r. do 37.07.2020 r.  

 

2. Znane mi są przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania, w szczególności do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do 

których miałem/miałam dostęp w związku z pracami w Komisji Konkursowej podczas 

rozpatrywania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 

zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat z terenu gminy Chełmża 

sprawowanej przez dziennego opiekuna w miejscowości Nawra w ramach projektu 

„Gminne Punkty Opieki dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” w ramach 

konkursu nr RPKP.08.04.01.-IZ.00-04-096/17 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 

8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, 

Poddziałania 8.4.1. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 
    (data i czytelny podpis Członka Komisji Konkursowej) 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu pracy 

Komisji Konkursowej 

 

 

Karta oceny oferty pod względem formalnym 
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Imię i nazwisko oferenta 

 

 

 

Adres oferenta 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

Kryterium oceny 

 

 

Tak 

 

Nie 

1. Złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym 

wzorze, podpisanej przez osobę upoważnioną  

 

  

2. Wypełnienie właściwych miejsc, rubryk, tabel w ofercie 

 

  

3. Kompletność dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 

ogłoszeniu 

 

  

Uwaga: oferty niekompletne zostaną odrzucone ze względów formalnych. 

 

Niniejsza oferta została 

pozytywnie oceniona pod 

względem formalnym i 

podlega ocenie 

merytorycznej. 

Tak Nie 

  

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

 

1) ……………………………………….. 

2) ……………………………………….. 

3) ……………………………………… 

4) ……………………………………….. 

 

Chełmża, ……………………………… 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu pracy 

Komisji Konkursowej 

 

Karta oceny oferty pod względem merytorycznym 

 

 

Imię i nazwisko oferenta 
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Adres oferenta 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

Kryterium oceny 

 

 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

 

Uwagi 

1. Dotychczasowe doświadczenie w 

zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 

 

10 

  

2. Dostosowanie oferty do warunków 

realizacji zadania (godziny 

sprawowania opieki, gotowość do 

opieki nad określoną liczbą dzieci, itp.) 

 

10 

  

3. Różnorodność planowanych działań i 

ich jakość  

 
20 

  

 

Łączna liczba przyznanych punktów: 

 

  

 

 

Niniejsza oferta została 

pozytywnie oceniona pod 

względem merytorycznym i 

rekomendowana Wójtowi 

Gminy Chełmża 

Tak Nie 

  

 

 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

 

1) ……………………………………….. 

2) ……………………………………….. 

3) ……………………………………… 

4) ………………………………………. 

 

Chełmża, ……………..…………… 


