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PROTOKÓŁ
z posiedzenia komisji konkursowej

W dniu 19.12.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbyło
się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą Zarządu Powiatu
w Koszalinie Nr 140/2019, z dnia 15 listopada 2019 r. w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych w 2019 roku na realizację
zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na
terenie powiatu koszalińskiego.

Do kancelarii Starostwa Powiatowego w Koszalinie w terminie do dnia
13.12.2019 r. (termin składania ofert), w ramach ogłoszonego ww. konkursu na
realizację zadań publicznych, tj.:

1) Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół
2) Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez sportową rywalizację”

wpłynęły dwie oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania wskazanego
w pkt 2, tj.:

a) Klubu Brydżowego KONTRA w Koszalinie
b) Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Koszalinie.

Powyższe oferty pod względem formalnym zostały ocenione przez
pracownika Wydziału Organizacyjnego, Głównego Specjalistę Ewę Zagórską, na
podstawie pkt yl.4 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Pozytywny status oceny
formalnej otrzymały oferty organizacji wymieniona powyżej - lit. a i b.

Sekretarz Komisji Konkursowej przedłożyła do oceny merytorycznej oferty
wraz z kartami oceny formalnej złozonych ofert (załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu).

Komisja Konkursowa obradowała w składzie:

1. Tomasz Tesmer — Wicestarosta Powiatu Koszalińskiego — Przewodniczący
Komisji,

2. Agnieszka Mróz — Naczelnik Wydziału Organizacyjnego — Zastępca
Przewodniczącego Komisji,

3. Ewa Zagórska — Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym — Sekretarz
Komisji,

Ocena merytoryczna dokonywana była na podstawie karty oceny merytorycznej,
która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Każdy z obecnych członków
Komisji Konkursowej oceniał oferty według kryteriów opisanych w ww. karcie. Punkty
przyznane poszczególnym oferentom przez członków Komisji zostały zsumowane,
a następnie została wyciągnięta z nich średnia arytmetyczna, która oznacza
ostateczną liczbę punktów przyznaną ofercie przez Komisję Konkursową. Ocenione
przez Komisję oferty zostały przedstawione w poniższej tabeli pod względem liczby
uzyskanych punktów:



L.p. Nazwa Oferenta Ocena Ocena
formalna merytoryczna

(pracownik Starostwa) (komisja konkursowa)
pozytywna/negatywna średnia arytmetyczna

punktów
1. Klub Brydżowy KONTRA

w Koszalinie pozytywna 44,33

2. Powiatowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe pozytywna 3700

w Koszalinie

Komisja wyłoniła do zarekomendowania Zarządowi Powiatu w Koszalinie
oferty:

a) Klubu Brydżowego KONTRA w Koszalinie
b) Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Koszalinie

i proponuje przyznaó dotację:
• organizacji wskazanej lit. a w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania

publicznego pt.,, Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez
sportową rywalizację”, I Działanie wskazane w złożonej ofercie oraz

• organizacji wskazanej lit. b w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania
publicznego pt.,, Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez
sportową rywalizację” zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów
wskazanych w ofercie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji:

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Sekretarz Komisji

Sporządził: GL bCJALLSTA
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