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                                                                                                  Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu 
w Krakowie Nr 159/2014
z dnia 14sierpnia  2014 r. 




REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację w roku 2014 zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie ekologia   i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego przyjętych uchwałą           Nr XXXVII/364/13 Rady Powiatu  w Krakowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014. 

§ 2.

Zakres zadań  publicznych zlecanych do realizacji w 2014 r. obejmuje: 

	  Zadanie nr 1 - „Organizowanie  szkoleń dla mieszkańców  Powiatu 

  Krakowskiego o tematyce pszczelarsko – ekologicznej”, 

	  Zadanie nr 2 - „Organizowanie Olimpiady Pszczelarskiej Powiatu
  Krakowskiego  dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”.

Zlecenie realizacji zadań  publicznych będzie mieć formę wspierania działań wraz

z udzielaniem dotacji na ich dofinansowanie. 

§ 3.

Powiat Krakowski przeznacza na realizację zadań - w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego - środki finansowe w kwocie  7 500, 00 zł.

§ 4.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536                               z późniejszymi  zmianami), prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Krakowskiego oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.




§ 5.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

	Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione,  złożone po terminie,  przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Za kompletność ofert odpowiada wnioskodawca.


§ 6.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). Wzór oferty znajduje się na stronie internetowej Powiatu www.powiat.krakow.pl w zakładce  „Menu - organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale „ogłoszenia”. Druki wzoru oferty można również otrzymać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego pok. 406.

	Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

	aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony w okresie 

     3 miesięcy przed terminem złożenia), 
	statut lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu

                oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji.

	Każda strona oferty, dla swej ważności, powinna być opatrzona datą, oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych  osób. 


	W przypadku złożenia kserokopii załączników, osoby  reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić każdą stronę za zgodność z oryginałem, opatrzyć datą i pieczęcią podmiotu.


§ 7.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się i zakończyć w terminie określonym w ogłoszeniu. 

	Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z największą starannością,  w trybie i na zasadach określonych w umowie.


	Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego 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 zadania.


                                                          § 8.


	Kwota przyznanej dotacji może zostać przeznaczona na cele bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji np.:

	nagrody pieniężne indywidualne i rzeczowe z załączeniem listy kwitującej odbiór nagród lub protokołu komisji,
	usługi poligraficzne,
	honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/ zlecenia,
	zakup materiałów niezbędnych dla wykonania zadania,
	wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania             np. nagłośnienie, oświetlenie, scena itp.,
	usługi transportowe,
	koszty promocji przedsięwzięcia,
	wyżywienie dla uczestników nie pobierających wynagrodzenia,
	zakwaterowanie dla uczestników nie pobierających wynagrodzenia, 
	wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu własnych               lub dzierżawionych),
	obsługa sędziowska, medyczna, techniczna.  


§ 9.

1.  Podmioty, których oferta została wybrana w konkursie zobowiązane są do:
	korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
	wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, 
	sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego                     w terminie określonym w umowie, zgodnie ze wzorem sprawozdania przyjętym 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 zadania. 


	Zgodnie z zapisem  art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536             z późniejszymi zmianami), Powiat Krakowski  zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania, prawidłowości wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej  dokumentacji. Kontroli mogą dokonać upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Krakowie.


§ 10.

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

	Niezwłocznie po upływie terminu do składania, złożone oferty będą weryfikowane  pod względem formalnym, przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa            i Leśnictwa Starostwa Powiatowego, w zakresie zgodności  z wymogami ustalonymi         w  § 6 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Regulaminu oraz warunkami określonymi w Ogłoszeniu            o konkursie ofert.


	Nie spełnienie wymienionych wymogów spowoduje odrzucenie oferty. 


	Wykaz ofert spełniających i niespełniających wymogi formalne wraz z ofertami przekazywany jest Komisji Konkursowej.




§ 11.

	Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu w Krakowie, dokonuje oceny ofert po zebraniu indywidualnych ocen członków  Komisji według następujących kryteriów:

	
L.p.
Kryterium
Punktacja

1.
merytoryczne (zapotrzebowanie społeczne na ofertę, jej atrakcyjność programowa, sposób wyłaniania i informowania odbiorców, ilość wolontariuszy)
1 – 10 pkt
2.
finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowych)
1 – 10 pkt
3.
organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe oraz doświadczenie)
1 – 10 pkt
4.
społeczne (dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu)
1 – 10 pkt
Maksymalna suma punktów
pkt

Warunkiem prawomocności działań  Komisji Konkursowej jest obecność , w trakcie posiedzenia, co najmniej 50%  składu Komisji plus 1 osoba.

	Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w ocenie ofert stosuje się zapis     art. 24 § 1 pkt. 1,2,3,4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r.,  poz. 267 z późniejszymi zmianami).  


	Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich obecnych 

      na   posiedzeniu członków Komisji Konkursowej stanowi ocenę oferty.

	W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej ofert o wyborze

oferty decyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

	Wszystkie posiedzenia Komisji Konkursowej są protokołowane.


	Wyniki oceny ofert Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi Powiatu w Krakowie.


§ 12.

	Decyzję o wyborze ofert i o wysokości kwoty udzielonej dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Krakowie w formie uchwały. 


	Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.


	Każdy Oferent może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.  


	Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krakowie, na stronie internetowej Powiatu Krakowskiego www.powiat.krakow.pl w zakładce „Menu - organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale „ogłoszenia”.



