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BUAMISTRZA MIASTA JEDRZtrJOWA

w rpwie okreíleni! r€elhni¡¡ posttpor¡úi. koobj¡ ko¡LaBorej poFol¡rcj ilo
mzÍ.zygr&cia otw¡¡t€go koúunü ofert m rcrlürcjQ rd¡ú pübüúycü sniry zl¿co¡rcb

p@z Gnitr9 Jed@jów o¡rmiacjoe pldr,¡do{yn i ir¡tt podnioton

Na to4sl¿Nie a¡t I I usl¡*y z d¡ia 24 lTiebia 2003 aku ó dzi¿tal¡ó3ci p.44kD
publioneeo i o volontaririe ( Dz. u, N¡ 94 poz, 8R oro z 2004 r. nr 64,p,2 593,ú 116. rñ2. 1203,
nr 210, poz. 2135) zi"4da sie co deDuj¿:

$ r
Ok eíla sia resulúin postepowúid konisji ko¡kusowej powoh¡ej do

rozstrzygni€ci¿ otwafego korknBü ofert ¡a realiaje adaú publicayoh g¡niny

zl€cmych !%z Gnire Jedrzejów orgmiacjon pozaradotyú i iúyn podniotom

st¿úosi4cy zal4chik do niniej szego Zan4üúi^.

$ 2
Wykoneie Zszqüe¡i¿ powiqza si€ Naaz€lnikowi WydziáIu Rono¡

G$podüczego Urzedu Miejskiego w Jedizejowie.

s 3
Zaoqdzonie wchoüi w 2ycie z üi€m powziacia.

B U



REGUI,AMIN POST{POWANIA KOMISJI KONKURSOWEJ
koni¡ji ko¡kuños€j povol¡ncj do rozsirzygúitci¡ ota¡rtego konkürsü ofsr n¡
ru¡lizacje u d¡ó publicztrych sniny zlsonych pmz Gnirt &d*jóp órsn¡zcjon

poan4doayn i ¡¡nyn podniolon

$ l
1. Konisja Ko¡kursowa rym d¡lej Konisja obEduje !a posie.lzeniach

zúknietych. bez udzialu ofdentów,
2- Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczqcy, a w pzypadku jeso ¡i@becnoíci

\i lyhaczony przez ni€eo czlonek Komisji,
3. Konisja dziala w skladzie co najnniej cfúech osób,
4. W posiedzmi¡ch Komisji mog4 bné udzial osoby nie badqce czlonkami Komis.ji,

'rkonujqce czymoSci di4za¡e obslng4 Konisji bez púwá glosü.

$ 2
L Konisja sprasd"¡ ofery pod wzgledem fom.lny4 zgodnie z a.t. 14 usra$y

z dnid 24 haie¡ria 2003i o dziata¡nolci pozfku pDblicaego i o wolontáriácie.
2. Ofefy niekoñpletúe lüb z bEkmi fomal¡ymi zoslaj4 odmcone.

W seregóinych !¿yladkách, kierujqc sit rvünym i¡terosen slotecaym,
Konisja mozo wezwaó oferenlá do uupelniúid dokmentacji. W takim
p¿ypadku odace¡ie oferiy ¡¿rl€pu.je po nieprzedlozeniu lzez oferenta
sJnoganJch dokmcnlów $ \ryi¿c/on)m reñ|n e.

s 3
I . Czlo¡kowie Konisji !¿y ócenie ofert stosuja msletujace krytefia:

- m€.'to.yczm wadoóó ofe4r,
- nozliwosci orgmizacyjne ofe.eftów
- ocena kalkulacji kosztów,
- z¡l<És finúsorvüi¿ addia z imych áódel ¡iz bud¿et miasta,
- dotychcz¡sow¿ wspolpEca z lokalnym smorz4deñ.

2. Ostateac rozslrzygniQcie o liczbie przyjefych ofe.! pzeñaczdiu i sysokosci
p¿yheycn doacji podeinnje Bomist.¿ Miara Jedrzejowa na podstawie oceny ofe¡t
doko¡úej przez Komisje



$ 4
Z prac Ko¡niÉji ,poP4da sit protokó}, küóry lodpituj4 nszyscy €Ionkowie

Kúisji.

$ s
wlnfti ko¡kü¡lu of€r waz z irfo ¿cj4 o lr¿ernaczeüiu i kwot¡ch

przyaanych dotaqii, zmi€sz@ sie w BiuletFie I¡fomrcji Publi@€j omz n¡
iablioy osloezel Uradu Mejskieeo w Jdrzejowie.

{ 6
Ucz€surik kokusu ofqt more sit odwolaé do BtmisFa w sp¡awach

dotycz{cyoh zgod¡oloi p$tllFwúia Kodisji z r€gulanircn w temi¡i€ 7 dri od d¡ty
pIu€prow¡d¿eri¡ ko¡kürsu ofqt. odwolúié lowimo awieñó wsk@ia na¡usz€r¡ia

{ 7
W puwadku lEl1l¡mi¿ p¿episóq Bmistrz okeól¿ d¿lszy tok

postgrÚei4 ?Ni¡dÁmiajqp o tlm mczqpégo odw.reie w remi¡ie 14 dni od daty
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