Jelenia Góra, dnia 30 maja 2018 r.
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ
w dniu 30 maja 2018 roku.
Komisja Konkursowa działa na podstawie zarządzenia Nr 0050.1441.2018.VII Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych
z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wypoczynek.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr S.8030.8.2018 z dnia 11.05.2018 r.
o konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadanie wypoczynek zostało opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Jeleniej Góry
oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra.
Ogłoszenie dotyczyło realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałania
alkoholizmowi – wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin
zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich wraz z realizacją
programów profilaktycznych – wysokość środków planowanych na wsparcie realizacji
zadania – 228.440,00 zł.
Termin składania ofert upłynął z dniem 23 maja 2018 roku.
Komisja Konkursowa przed przystąpieniem do rozpatrywania ofert zapoznała się z pełną
dokumentacją dotyczącą postępowania konkursowego, tj. treścią ogłoszenia o konkursie ofert
oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Na realizację w 2018 roku na ww. zadanie wpłynęło ogółem 8 ofert.

W pierwszym etapie prac pracownicy Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji
Pozarządowych Andrzej Marchowski i Magdalena Wiśniewska, zgodnie z zapisem ust. IX
pkt. 3 ogłoszenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o konkursie ofert na ww. zadanie dokonali
oceny ofert pod względem formalnym. Oferta złożona przez Radę Przyjaciół Harcerstwa
w Jeleniej Górze został odrzucona, ponieważ została złożona przez organizację po terminie
określonym w ogłoszeniu konkursowym.
W załączeniu protokół z oceny formalnej.
Pozostałe Organizacje złożyły oferty, które spełniły wymogi formalne. Oferty zostały złożone
na łączną kwotę 278.294 zł to jest o 49.854 zł więcej od kwoty przeznaczonej na wsparcie
zadania.
Pan Andrzej Marchowski przedstawił członkom Komisji Konkursowej oferty spełniające
wymogi formalne konkursu ofert.
Następnie Komisja Konkursowa dokonała oceny ofert pod względem merytorycznym biorąc
pod uwagę kryteria podane w ogłoszeniu o konkursie ofert na ww. zadanie, tj.
1) zawartość merytoryczną oferty – 30 pkt,

2) budżet zadania – 28 pkt,
3) efekty, charakter i zasięg oddziaływania – 26 pkt,
4) potencjał finansowy – 16 pkt,
5) potencjał realizacyjny – 10 pkt.
Każde kryterium będące przedmiotem oceny musiało uzyskać minimum punktowe
w wysokości 60%. Oferty zaopiniowane do dofinansowania musiały uzyskać minimalną
liczbę punktów 66. Maksymalna liczba punktów, jaką mogła otrzymać oferta wynosiła
110 punktów.
Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej 7 ofert. W wyniku oceny merytorycznej
1 oferta złożona przez Klub Sportowy Orlik Jelenia Góra nie spełniła wymogów dotyczących
minimum punktowego w wysokości 60% tj. nie otrzymała 66 punktów.
Pozostałe oferty uzyskały w ocenie merytorycznej wymaganą liczbę punktów i opiewają na
łączną kwotę dotacji w wysokości 255.794 zł. Kwota ta jest wyższa o 27.354 zł od środków
przeznaczonych na to zadanie.
W związku z tym, Komisja proponuje, przyznać dofinansowanie dla pięciu organizacji na
poziomie około 89% wnioskowanej kwoty dotacji ( w zaokrągleniu do pełnych kwot), z tego:
a) 44.550 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska na zadanie
„Harcerskie Obozy Profilaktyczne” (uzyskana średnia liczba punktów – 86,0);
b) 46.700 zł dla Aeroklubu Jeleniogórskiego na zadanie „Przez trzeźwość do gwiazd”
(uzyskana średnia liczba punktów – 81,6) z zastrzeżeniem, że organizacja dokona również
wykreślenia z kosztorysu poz. 5 – Zakup telewizora wykorzystywanego do projekcji filmów
i prezentacji multimedialnych;
c) 43.800 zł dla Stowarzyszenia Jeleniogórski Okręg JU-JITSU na zadanie „Wszyscy
jesteśmy równi” (uzyskana średnia liczba punktów – 81,0);
d) 66.860 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy na zadanie „Wakacje
pełne słońca i radości w Brennie” (uzyskana średnia liczba punktów – 86,6);
e) 22.300 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela na zadanie „Pijarek
2018” (uzyskana średnia liczba punktów – 85,2);
Natomiast wnioskowana kwota przez Ligę Obrony Kraju na zadanie „Lato z LOK 2018” jest
w ocenie Komisji niewielka, dlatego też proponuje się przyznać dofinansowanie w pełnej
wysokości tj. 4.230 zł. Oferta uzyskała średnią liczbę punktów – 73,0.
Łącznie dla ww. podmiotów rozdysponowano kwotę w wysokości 228.440 zł.
W załączeniu karty oceny merytorycznej wraz z kwotami przyznanej dotacji oraz karta
ze średnią ilością punktów przyznanych dla poszczególnych oferentów.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła
Magdalena Wiśniewska

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Andrzej Marchowski

