Zarządzenie nr 42
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 7.07.2008r.
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s oceny ofert składanych przez
usługodawców w procedurze CCP, dotyczącej realizacji Programu
Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich.
Działając na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. Z póź. zm. ) oraz na podstawie
porozumienia o współpracy w obszarze dotyczącym realizacji Programu Integracji
Społecznej określonej w umowie pożyczki nr 7358 POL zawartej pomiędzy
Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 15 lutego 2008r. między Województwem Mazowieckim a Gminą Wierzbica, Wójt
Gminy Wierzbica postanawia:
§1.
1. Powołać Gminną Komisję Oceniającą do oceny składanych ofert w procedurze
CCP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w
obszarze dotyczącym realizacji Programu Integracji Społecznej w następującym
składzie:
1. Zofia Jastrzębska
Przewodnicząca Komisji,
2. Małgorzata Chasikowska
Członek Komisji,
3. Iwona Hycek
Członek Komisji,
4. Agnieszka Kręcisz
Członek Komisji,
5. Elżbieta Bućko
Sekretarz Komisji.
2.W pracach Komisji Oceniającej na prawach obserwatora mają prawo uczestniczyć:
- Konsultant Regionalny PPWOW,
- Koordynator Gminny PPWOW.
3. Za obsługę organizacyjną Komisji oraz przygotowanie i przechowywanie
dokumentacji konkursowej odpowiedzialny będzie pracownik GOPS
Elżbieta Bućko.
§2.
1. Upoważnić Komisję Oceniającą do przeprowadzenia oceny zgłoszonych ofert,
w tym w szczególności do:

- sprawdzenia kompletności ofert,
- oceny ofert przy użyciu ustalonych kryteriów technicznych zawartych
w zaproszeniu do składania ofert,
- ustalenia rankingu kwalifikujących się ofert i dokonania wyboru oferty
( ofert ) najkorzystniejszej,
- przygotowanie raportu z oceny ofert zawierającego wskazanie
najkorzystniejszej oferty ( ofert ) oraz uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej
oferty (ofert),
- przeprowadzenie negocjacji celem ustalenia ostatecznego kształtu umowy
( jeśli zachodzi taka potrzeba ).
2. Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CCP(ang.
Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach)
Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji
Społecznej.
3. Komisja Oceniająca będzie posługiwała się formularzami i dokumentami
regulującymi jej pracę, wymienionymi w Podręczniku Realizacji Programu
Integracji Społecznej, a mianowicie:
- Kryteria Oceny Technicznej zawarte w Zaproszeniu do składania ofert
( załącznik nr 1),
- Kryteria Oceny Ofert ( merytoryczne ) zawarte w Zaproszeniu do składania ofert
( załącznik nr 2 ),
- Raport z Oceny Ofert ( załącznik nr 3 ),
- Oświadczenie o bezstronności członków Komisji Oceniającej ( załącznik nr 4 ).
§3.
Członkowie Komisji Oceniającej składają oświadczenie o bezstronności, którego
wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§4.
Rozwiązanie Komisji Oceniającej nastąpi z mocy niniejszego zarządzenia
po wypełnieniu przez nią swojego zadania.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

