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P R O T O K Ó Ł
 z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty, złożone w otwartym konkursie ofert, 
na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze: 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.	W dniu 29 stycznia 2019 roku o godz. 10:00, w pokoju 102 Urzędu Miasta Rybnika, zebrała się Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana zarządzeniem 
nr 825/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 roku z późn. zm., 
w składzie:

Piotr Masłowski – Przewodniczący,
Barbara Koza – Zastępca Przewodniczącego, 
Żaneta Gałuszka – Członek, 
Hanna Pasterny – Członek,

oceniająca oferty, złożone w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym zarządzeniem 
nr 790/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 listopada 2018 roku, na wsparcie 
w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze: działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.	Miejsce i czas konkursu: 
miejsce ogłoszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika bip.um.rybnik.eu, zakładka Organizacje pozarządowe/Realizacja zadań publicznych/Tryb konkursowy, 
tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rybnika (obok pokoju 006),
strona internetowa Miasta: www.rybnik.eu,
Generator eNGO na stronie internetowej www.rybnik.engo.org.pl;
data ogłoszenia konkursu – 28 listopada 2018 roku,
ostateczny termin składania ofert – 19 grudnia 2018 roku,
data rozstrzygnięcia konkursu – do 8 lutego 2019 roku. 

3.	Liczba zgłoszonych ofert:
Do prawidłowo ogłoszonego konkursu złożono 11 ofert. 

Lp.
Oferent
Adres
Nazwa własna zadania
organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz o charakterze integracyjnym, umożliwiających pełne uczestnictwo  w życiu społecznym, w tym organizacja Dnia/Dni Osób Niepełnosprawnych
1.
Stowarzyszenie „OLIGOS”
ul. Karłowicza 48
44-200 Rybnik
IV Rybnickie Dni Integracji
2.
Śląski Klub Sportowy Niesłyszących Rybnik
ul. 3 Maja 27
44-200 Rybnik
Turniej bowlingu z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych
realizacja przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grupowych 
i indywidualnych zajęć, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
3.
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”
z siedzibą w Rybniku
ul. J. i F. Białych 7/109
44-200 Rybnik
Rehabilitacja kobiet po mastektomii
rozwój i promowanie twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych
4.
Stowarzyszenie 
„Śląskie Perły”
ul. Mariana Rejewskiego 129
44-251 Rybnik
Projekt społeczny „Świetne Dzieciaki”
szkolenia w zakresie skutecznej i konstruktywnej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi 
dla różnych grup
5.
Fundacja PGE Energia Ciepła
ul. Podmiejska 
44-207 Rybnik
Wiem jak to powiedzieć
realizacja działań wspierających otoczenie osób niepełnosprawnych
6.
Fundacja „Ostoja”
ul. Jastrzębska 12
44-253 Rybnik
Ostoja - punkt wsparcia osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów - edycja II
7.
Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Rybniku
ul. Kościuszki 55
44-200 Rybnik
Wyklucze NIE!!!
aktywizacja osób z niepełnosprawnością ruchową
8.
FUNDACJA PULS-MED BLISKO CIEBIE
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
AKTYWNI BEZ BARIER
działania wspierające integrację z osobami niepełnosprawnymi prowadzone  na obszarach rewitalizacji zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji w Rybniku, tj. obejmujące fragmenty dzielnic: Boguszowice, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski oraz Śródmieście
9.
Bombowa Fundacja
ul. 1 Maja 25/2
44-206 Rybnik
Hipoterapia i Dogoterapia terapeutycznie i rekreacyjnie
podejmowanie działań nakierowanych na zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych 
i podnoszenie ich jakości
10.
Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM
ul. Parkowa 5
44-141 Gliwice
Umożliwienie dostępu do stałej rehabilitacji Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz innych Osób Niepełnosprawnych neurologicznie w rozwojowym Ośrodku Stowarzyszenia Chorych na SM Sezam
11.
Fundacja „Superfundacja”
ul. Kościuszki 22/5
44-200 Rybnik
Z nami sprawni


4.	Oferty nie odpowiadające wymogom formalnym, określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert:

Oferta Śląskiego Klubu Sportowego Niesłyszących Rybnik pt. „Turniej bowlingu z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych” – minimalny koszt całkowity realizacji zadania, stanowiącego przedmiot oferty, jest mniejszy niż 10.000 zł (niezgodność z treścią otwartego konkursu ofert). Zgodnie z Rozdziałem II ust. 11 założeń ogólnych konkursu oferta ta nie została rozpatrzona przez Komisję. 

5.	Wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, dokonanej przez Komisję:

10 ofert złożonych do otwartego konkursu ofert, odpowiada wymogom formalnym, wskazanym w treści ogłoszenia konkursu, tj.:
zostały złożone przez uprawnione podmioty,
zostały złożone w sposób określony w Rozdziale I ust. 6 ogłoszenia o konkursie, 
zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,
zostały złożone na zadanie, którego minimalny koszt całkowity jest nie mniejszy niż 10.000 zł,
zawierają minimalny udział innych środków finansowych w stosunku do kwoty dotacji,
w ofertach w części IV pkt 8 Kalkulacja przewidywanych kosztów nie dokonano wyceny wkładu rzeczowego,
zostały podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentacji podmiotu,
do  ofert zostały dołączone wymagane załączniki;

Komisja dokonując oceny merytorycznej złożonych ofert wzięła pod uwagę kryteria, wskazane w treści ogłoszenia konkursu ofert, tj.:
oceniła możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, 
oceniła przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu 
do zakresu rzeczowego zadania,
oceniła proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie,   
uwzględniła planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych 
lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
uwzględniła planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
oceniła doświadczenie podmiotu w realizacji podobnych zadań,  
uwzględniła analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotu, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
oceniła staranność w wypełnieniu formularza oferty, w tym czytelność opisu kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;

na podstawie dokonanej oceny Komisja rekomenduje do dofinansowania następujące oferty (oferty spełniają wymagania formalne, zostały zaopiniowane pozytywnie pod względem merytorycznym, zaproponowane działania wpisują się 
w obszar działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w stopniu umożliwiającym przyznanie dotacji):
Lp.
Oferent
Adres
Nazwa własna zadania
Proponowana wysokość dotacji
1.
Stowarzyszenie „OLIGOS”
ul. Karłowicza 48
44-200 Rybnik
IV Rybnickie Dni Integracji
8.000 zł
2.
Stowarzyszenie Amazonek "Odnowa"
z siedzibą w Rybniku
ul. J. i F. Białych 7/109
44-200 Rybnik
Rehabilitacja kobiet po mastektomii
10.000 zł
3.
Fundacja „Ostoja”
ul. Jastrzębska 12
44-253 Rybnik
Ostoja - punkt wsparcia osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów - edycja II
14.000 zł
4.
Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Rybniku
ul. Kościuszki 55
44-200 Rybnik
Wyklucze NIE!!!
9.000 zł
5.
FUNDACJA 
PULS-MED BLISKO CIEBIE
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
AKTYWNI BEZ BARIER
10.000 zł
6.
Śląskie Stowarzyszenie Chorych 
na SM SEZAM
ul. Parkowa 5
44-141 Gliwice
Umożliwienie dostępu do stałej rehabilitacji Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz innych Osób Niepełnosprawnych neurologicznie w rozwojowym Ośrodku Stowarzyszenia Chorych na SM Sezam
9.000 zł
7.
Fundacja „Superfundacja”
ul. Kościuszki 22/5
44-200 Rybnik
Z nami sprawni
10.000 zł




70.000 zł

wykaz ofert, które nie uzyskały rekomendacji Komisji wraz z uzasadnieniem:

Lp.
Oferent
Adres
Nazwa własna zadania
Uzasadnienie
1.
Stowarzyszenie 
„Śląskie Perły”
ul. Mariana Rejewskiego 129
44-251 Rybnik
Projekt społeczny „Świetne Dzieciaki”
	ograniczone środki 
w konkursie,
	niska wartość projektu 
w porównaniu z innymi rekomendowanymi ofertami 
w tym obszarze,
	brak rezultatów ilościowych,
	wysoki koszt zajęć muzyczno-instrumentalnych i wynajmu sal.

2.
Fundacja PGE Energia Ciepła
ul. Podmiejska 
44-207 Rybnik
Wiem jak to powiedzieć
	ograniczone środki 
w konkursie,
	brak danych o liczbie osób niepełnosprawnych z Rybnika, które mogą potrzebować przedmiotowego wsparcia,
	brak informacji o sposobie rekrutacji uczestników.

3.
Bombowa Fundacja
ul. 1 Maja 25/2
44-206 Rybnik
Hipoterapia 
i Dogoterapia terapeutycznie 
i rekreacyjnie
	ograniczone środki 
w konkursie,
	niska jakość oferty,
	brak opisu potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego,
	brak liczbowego określenia skali działań planowanych 
przy realizacji zadania publicznego.


6.	Odrębne stanowisko członka Komisji:
Nie wniesiono odrębnych stanowisk podczas prac Komisji.

7.	Informacja o wyłączeniu członka z prac Komisji:
Wobec członków Komisji nie wystąpiły przesłanki dotyczące wyłączenia pracownika, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm).

8.	Podpisy członków Komisji:

…………..……….. 		
	…………..………..
…………..………..
…………..………..


