Załącznik nr 6
do Zasad
Wzór Protokołu z prac Komisji Opiniującej
Protokół z prac Komisji Opiniującej
Otwartego Konkursu Ofert nr ....../200...
z dnia .......................................................
W dniu .................................... obradowała Komisja Opiniująca. 
Członkowie Komisji złożyli oświadczenia o nie zasiadaniu we władzach podmiotów uczestniczących w konkursie oraz o nie pozostawaniu z nimi              w stosunku dominacji, podległości oraz zależności, a także o niewykonywaniu na ich rzecz umów, z których uzyskuje się przychód.
Przewodniczący Komisji odczytał nazwę zadania publicznego, którego dotyczył konkurs ofert, polegającego na ............................................................................................................................
kwotę przeznaczoną na realizację zadania w wysokości.....................zł oraz termin składania ofert, który upłynął dnia...................... 
Następnie Przewodniczący dokonał otwarcia ofert złożonych  w  terminie, odczytał nazwy potencjalnych wykonawców zadania, kwoty proponowane na realizację zadania oraz terminy jego realizacji. Na otwarty konkurs ofert wpłynęło w terminie.......... ofert.
Z posiedzenia Komisji wyłączono na skutek złożenia Oświadczeń następujących członków:..............................................................................
Następnie zweryfikowano, czy wnioskodawcy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Kolejno dokonano weryfikacji ofert pod względem formalnym i odrzucono oferty zawierające braki formalne we wniosku na realizację zadania publicznego. 


Wykaz pracy komisji przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty
Nazwa Organizacji
Data wpływu oferty  
Kwota proponowana przez Organizację
Uzasadnienie odrzucenia oferty
BOP
Dysponent
Uzasadnienie odrzucenia oferty
Decyzja Komisji o wezwaniu Organizacji do usunięcia oczywistych  omyłek i uchybień
Kwota dotacji proponowana przez Komisję
Komisja rekomenduje Prezydentowi Miasta Szczecin ofertę do realizacji





Odpis aktualny /wyciąg z właściwego rejestru*
Aktualny statut potwierdzony przez właściwy organ rejestrowy
(Ustawa o pomocy społecznej)
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe 
Pełnomocnictwa
Oświadczenie BOP-11



Inne wskazane przez Dysponenta











tak/nie*


tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*


tak/nie*



tak/nie*









tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*


tak/nie*


tak/nie*

* właściwe zaznaczyć
Unieważniono postępowanie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z następujących powodów:
1. ........................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................
..........................................................
								Przewodniczący Komisji Opiniującej
																..........................................................
																..........................................................
																..........................................................
																Członkowie Komisji Opiniującej
Załączniki:
1.  Karty oceny ofert.
2. Oświadczenia członków Komisji Opiniującej.
3. Lista obecności.
**W dniu .................................... zebrała się ponownie Komisja na wniosek Prezydenta/Wydziału/Biura * .....................................................................................................................................................
Członkowie Komisji dokonali merytorycznej oceny wniosków i rekomendują Prezydentowi wymienione poniżej wnioski do realizacji:
Nr wniosku o aneksowanie umowy
Nazwa organizacji
Uzasadnienie rekomendacji wniosków o aneksowanie umowy
Kwota dotacji proponowana przez Komisję















..........................................................
								Przewodniczący Komisji Opiniującej
																..........................................................
																..........................................................
																..........................................................
																Członkowie Komisji Opiniującej
** w  przypadkach uzasadnionych Komisja  może zebrać się w celu  ponownego rozpatrzenia ofert (np. anektowania umów wieloletnich).


