
ZARZĄDZENIE NR 641/2012
PREZYDENTA MIASTA MIELCA

z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 
obejmującego zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie 
osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić - mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec 

w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz powołania Komisji Konkursowej w celu 
opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania oraz ustalenia 

Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362 z późn. zm.) 

zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego zapewnienie 
pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem 
nie mogą go sobie zapewnić - mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec w okresie od 01 stycznia 2013 r. 
do 31 grudnia 2015 r. 

2. Umieścić ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mielca, na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta w Mielcu. 

3. Treść ogłoszenia konkursu zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

1. Powołać Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, w składzie: 

1) Zdzisław Czajka – Przewodniczący, 

2) Bogusław Król – Członek, 

3) Elżbieta Rżany – Członek, 

4) Zofia Duszkiewicz – Członek. 

2. Ustalić Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3. 

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

 

Prezydent Miasta 

Janusz Chodorowski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 641/2012 

Prezydenta Miasta Mielca 

z dnia 22 października 2012 r. 

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 
r. Nr 175, poz. 1362 r. z późn. zm.). 

Prezydent Miasta Mielca 
ogłasza 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego zapewnienie pomocy 
doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie 
mogą go sobie zapewnić - mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec w okresie od 01 stycznia 2013 r. 
do 31 grudnia 2015 r. 

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), tj. do organizacji 
pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 
3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej. 

2. Rodzaj zadania zlecanego z zakresu pomocy społecznej: 

Świadczenie w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. pomocy doraźnej lub okresowej 
w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. 

Zadanie może być podzielone na części odpowiadające poszczególnym osiedlom Gminy Miejskiej Mielec. 
W razie podziału zadania na części - każda część zadania może być realizowana przez odrębny podmiot. 

Zadanie nie dotyczy dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach. 

3. Wysokość dotacji na realizację zadania: 

Wysokość dotacji na realizacje zadania na 2013 rok wyniesie: 

- 15.000,00 zł – w zakresie zapewnienia pomocy doraźnej lub okresowej w postacijednego gorącego posiłku 
dziennie osobom, które własnym staraniemnie mogą go sobie zapewnić, mieszkającym w obrębie osiedli: 

Mielec – obręb Starego Miasta, osiedla:Borek, Lotników,Kilińskiego, Kościuszki. 

- 35,000,00 zł – w zakresie zapewnienia pomocy doraźnej lub okresowej w postacijednego gorącego posiłku 
dziennie osobom, które własnym staraniemnie mogą go sobie zapewnić, mieszkającym w obrębie osiedli: 

Mielec – obręb Mielec - Osiedle: Cyranka, Kusocińskiego, MMR,Niepodległości, Kopernika, Kazimierza 
Wielkiego, Żeromskiego,Wolności. 

Zastrzega się zmianę wysokości dotacji na 2013 rok w przypadku zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. 

Wysokość dotacji na realizację zadania w latach: 2014-2015, zostanie ustalona w budżecie Gminy 
Miejskiej Mielec na poszczególne lata. 

4. Zasady przyznania dotacji: 

a) Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu 
konkursowym. 

b) Dotacja na wykonanie zadania następuje z zastosowaniem przepisów: 

- ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. 
zm.) 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) 

c) Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Mielec, a podmiotem 
wyłonionym w drodze konkursu. 
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d) Świadczenie przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 
grudnia 2015 r. pomocy doraźnej lub okresowejw postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które 
własnym staraniem niemogą go sobie zapewnić - mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec uprawnionym 
doposiłku na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mielcu działającego z upoważnienia PrezydentaMiasta Mielca. 

e) Dotacja w wysokości wynikającej z ilości wydanych posiłków będzie wypłacana „z dołu” na zasadach 
określonych w umowie . 

5. Termin i warunki realizacji zadania: 

a) Termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r . 

b) Warunki realizacji zadania: 

Zapewnienie na warunkach określonych w umowie przez podmiot uprawniony,wyłoniony w drodze 
konkursu od poniedziałku do soboty w godzinach od 11.00 do 13.00 pomocy doraźnej lub okresowej 
w postaci jednego gorącego posiłku dziennieosobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić – 
mieszkańcomGminy Miejskiej Mielec, uprawnionym do posiłku na podstawie decyzji administracyjnej, 
wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Mielcu 

6. Termin i miejsce składania ofert konkursowych. 

Oferty należy składać w formie pisemnej, na formularzu, którego wzór określony jest w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 
z 2011 r., Nr 6, poz. 25)w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c, pok. 28 lub za 
pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 19.11.2012 r., w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego 
zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które 
własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić - mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec w okresie od 01 
stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 

7. Termin dokonania wyboru oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty. 

1) Komisja Konkursowa, powołana przez Prezydenta Miasta Mielca w celu opiniowania złożonych ofert dokona 
oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mielcu - do dnia 23.11.2012 r. 

2) Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji oraz 
złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia. 

3) Ocena ofert dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: 

a) aktualnie posiadane zasoby rzeczowe konieczne do realizacji zadania (0 – 5 punktów), 

b) aktualnie posiadane zasoby kadrowe (kwalifikacje) konieczne do realizacji zadania (0 – 5 punktów), 

c) posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu zadań (0 – 5 punktów), 

d) ocena dotychczasowej współpracy z MOPS w Mielcu, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności, 
terminowości realizacji zadania zleconego podmiotowi uprawnionemu oraz sposobu rozliczania 
otrzymanych na ten cel środków (0 – 2 punktów), 

e) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację 
zadania (0 – 5 punktów), 

f) wysokość zadeklarowanej stawki za jeden gorący posiłek (0 - 5 punktów). 

4) Wyboru oferty dokona Prezydent Miasta Mielca w terminie do 30.11.2012 r. po analizie opinii złożonych ofert, 
sporządzonych przez Komisję Konkursową. 

5) Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

6) Procedurę określoną w pkt. od 1 do 5 niniejszego ustępu stosuje się, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego 
konkursu została zgłoszona jedna oferta. 

7) Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania podaje się do wiadomości 
publicznej. 
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8) Z wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert podmiotem uprawnionym zawiera się umowę na realizację 
zadania 

9) Dokonany wybór oferty przez Prezydenta Miasta Mielca nie podlega zaskarżeniu. 

8. Informacja o z realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert (2012) i w roku poprzednim (2011) zadaniach publicznychtego samego rodzaju 
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom 
pozarządowym. 

Dotacja wypłacona na realizację zadania w okresie: od stycznia do września 2012 r. wyniosła: 

- 7.113,60 zł – w zakresie zapewnienia pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku 
dziennie osobom, które własnym staraniemnie mogą go sobie zapewnić, mieszkającym w obrębie osiedli: 

Mielec – obręb Starego Miasta, osiedla:Borek, Lotników, Kilińskiego, Kościuszki - realizator zadania 
Caritas DiecezjiTarnowskiej Oddział przy Parafii Św. Mateusza Apostołai Ewangelisty w Mielcu. 

- 21.831,00 zł – w zakresie zapewnienia pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku 
dziennie osobom, które własnym staraniemnie mogą go sobie zapewnić, mieszkającym w obrębie osiedli: 

Mielec – obręb Mielec - Osiedle: Cyranka, Kusocińskiego, MMR,Niepodległości, Kopernika, Kazimierza 
Wielkiego, Żeromskiego, Wolności - realizator zadania Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu. 

Dotacja na realizację zadania w roku 2011 wyniosła: 

- 10.096,60 zł - w zakresie zapewnienia pomocy doraźnej lub okresowej w postacijednego gorącego posiłku 
dziennie osobom, które własnym staraniemnie mogą go sobie zapewnić, mieszkającym w obrębie osiedli: 

Mielec – obręb Starego Miasta, osiedla: Borek, Lotników, Kilińskiego, Kościuszki - realizator zadania 
Caritas DiecezjiTarnowskiej Oddział przy Parafii Św. Mateusza Apostołai Ewangelisty w Mielcu. 

- 26.062,80 zł - w zakresie zapewnienia pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku 
dziennie osobom, które własnym staraniemnie mogą go sobie zapewnić, mieszkającym w obrębie osiedli: 

Mielec – obręb Mielec - Osiedle: Cyranka, Kusocińskiego, MMR, Niepodległości, Kopernika, 
Kazimierza Wielkiego, Żeromskiego,Wolności - realizator zadania Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział 
przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu. 

9. Oferta powinna zawierać: 

a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania, 

b) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania, 

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, 

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, 

e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania, 

f) informacje o planowanej wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na 
realizację danego zadania, 

g) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadaniapublicznego proponowanego do 
realizacji, 

h) inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert,w szczególności wysokość 
zadeklarowanej stawki za jeden gorący posiłek. 

10. Warunki rozpatrzenia oferty: 

1) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu 
prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważne 3 miesiące od daty 
wystawienia), 

2) statut, 

3) dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu uprawnionego, 

4) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, 
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5) dołączenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry, 

6) Oferta winna być złożona na formularzu, którego wzór określony jestw Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących 
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 
25) 

11. Informacje dodatkowe 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 28) lub pod numerem telefonu 17-583-55-56. 

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej 
BIP www.mielec.pl lub mopsmielec@pro.onet.pl . 

Prezydent Miasta Mielca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu 
rozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia konkursu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny wymagającej 
wyraźnego uzasadnienia. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 641/2012 

Prezydenta Miasta Mielca 

z dnia 22 października 2012 r. 

Komisja Konkursowa zwany dalej „Komisją” dokonuje oceny ofert na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. 2010 r. Nr 
234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 641/2012 
Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22.10.2012 r. 

§ 2. 

Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania obejmującego zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie 
osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić - mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec 
w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz przedłożenie Prezydentowi Miasta Mielca propozycji 
wyboru oferty, na którą proponuje się udzielenie dotacji. 

§ 3. 

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. 

§ 4. 

1. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w pracach Komisji, gdy oferentem jest: 

1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niegow stosunku nadrzędności służbowej. 

5) podmiot, którego członkiem jest Członek Komisji lub osoba wymieniona w pkt 1 -4. 

2. Prezydent Miasta Mielca w sytuacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje wyłączenia i powołuje nowego 
członka Komisji. 

§ 5. 

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. 

2. Komisja działa na posiedzeniach. 

3. Komisja podejmuje prace, gdy w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Komisji. 

§ 6. 

1. Otwarcie i ocena ofert przez Komisję następuje w miejscu i w terminie wskazanym 

w ogłoszeniu. 

2. Posiedzenie, na którym odbywa się ocena formalna i merytoryczna ofert odbywa się na posiedzeniu 
zamkniętym bez udziału oferentów. 

§ 7. 

1. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez członków Komisji Konkursowej przez wypełnienie formularza 
stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. 
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2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest przez członków Komisji poprzez przyznanie określonej liczby 
punktów na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. 

3. Ocenę merytoryczną Komisji ustala się przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez wszystkich 
członków Komisji. Zbiorczy formularz oceny ofert stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 

§ 8. 

W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona została tylko jedna oferta Komisja może przyjąć tę 
ofertę, jeżeli stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w ustawie z dnia14 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) i ogłoszeniu o konkursie. 

§ 9. 

Komisja, przystępując do oceny ofert, dokonuje kolejno następujących czynności: 

1) otwiera koperty z ofertami, 

2) ustala, które z ofert spełniają warunki formalne określone w ustawie z dnia 14 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 
 oraz ogłoszeniu o konkursie, 

3) oferty sporządzone wadliwie, nie odpowiadające warunkom określonym w punkcie 2 lub zgłoszone po 
wyznaczonym terminie pozostawia bez rozpoznania, 

4) rozpatruje merytorycznie oferty spełniające warunki określone w punkcie 2, ocena merytoryczna dokonywana 
będzie w oparciu o następujące kryteria: 

a) aktualnie posiadane zasoby rzeczowe konieczne do realizacji zadania (0 – 5 punktów), 

b) aktualnie posiadane zasoby kadrowe (kwalifikacje) konieczne do realizacji zadania(0 – 5 punktów), 

c) posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu zadań (0 – 5 punktów), 

d) ocena dotychczasowej współpracy z MOPS w Mielcu, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności, 
terminowości realizacji zadania zleconego podmiotowi uprawnionemu oraz sposobu rozliczania 
otrzymanych na ten cel środków (0 – 2 punktów), 

e) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych  źródeł na realizację 
zadania (0 – 5 punktów), 

f) koszt jednego gorącego posiłku (0 – 5 punktów). 

§ 10. 

1. Z przebiegu dokonywania oceny sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu, 

2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej, 

3) liczbę zgłoszonych ofert, 

4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w ustawie z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)  oraz ogłoszeniu, 

5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w punkcie 4, 

6) wskazanie ofert, z podaniem liczby punktów jakie uzyskały, 

7) wzmiankę o odczytaniu protokołu. 

2. Protokół podpisują członkowie Komisji. 

§ 11. 

Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz opiniami złożonych ofert oraz pozostałą dokumentację 
konkursową Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Mielca. 
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Załącznik Nr 1 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 

Mielec................................. 

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY 

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego zapewnienie pomocy doraźnej lub 
okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie 
zapewnić - mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 

 
Nazwa oferenta: Numer oferty: 

 TAK NIE 
Kryteria   

1. Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym 
konkursie ofert? 

  

2. Czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego zapewnienie pomocy 
doraźnej lub okresowejw postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym 
staraniem nie mogą go sobie zapewnić - mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec w okresie od 
01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 

  

3. Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie 
ofert? 

  

4. Czy oferta została złożona na obowiązującym 
wzorze oferty? 

  

5. Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy zadania?   
6. Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy zadania?   
7. Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji?   

Czy do oferty dołączone są wymagane załączniki?   
Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej  ewidencji lub rejestru   
Statut   
Dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu uprawnionego   
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadania   

8. 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok   
 

Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej 
  

Podpisy 

Komisji Konkursowej 

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 
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Załącznik nr 2 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 

Mielec, ....................................... 

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego zapewnienie pomocy doraźnej lub 
okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie 
zapewnić - mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 

 
Nazwa oferenta: Numer oferty: 

Kryteria Liczba przyznanych 
pkt. 

Maksymalna liczba 
punktów 

1. aktualnie posiadane zasobyrzeczowe konieczne do realizacji 
zadania 

 (0 –5 punktów) 

2. aktualnie posiadane zasoby kadrowe (kwalifikacje) konieczne 
dorealizacji zadania 

 (0 –5 punktów) 

3. posiadanie doświadczenia realizacji  zacji tego typu zadań  (0 –5 punktów) 
4. ocena dotychczasowej współpracy z MOPS w Mielcu, ze 

szczególnym uwzględnieniem rzetelności, terminowości 
realizacji zadania zleconego podmiotowi uprawnionemu oraz 
sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków 

 
(0 –2 punktów) 

5. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo 
pozyskanych z innych  źródeł na realizację zadania 

 (0 –5 punktów) 

6 koszt jednego gorącego posiłku  (0-5 punktów) 

Razem  37 

Podpisy Komisji Konkursowej: 

............................................................................... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 

ZBIORCZY FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ 
OFERT 

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego zapewnienie pomocy doraźnej lub 
okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie 
zapewnić - mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r . 

 
Ocena  (pkt.) Lp. Imię i nazwisko  członka 

Komisji Konkursowej Oferta nr 
1 

Oferta 
nr 2 

Oferta 
nr 3 

Oferta  nr 
4 

Oferta 
nr 5 

Oferta 
nr 6 

1  
  

    

2        

3        

4        

5        

Suma (pkt.)   
    

Podpisy Komisji Konkursowej: 

1. ............................................. 

2. ............................................. 

3. ............................................. 

4. ............................................. 
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