
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

opiniującej w dniu 16 maja 2019 roku oferty złożone do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu

ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku.

W roku 2019 Wojewoda Świętokrzyski przeznaczyła środki finansowe w wysokości 60 000 zł (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz.
450 t.j.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, na dofinansowanie projektów
zgłoszonych przez organizacje/podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań
publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku.

W ramach ogłoszonego przez Wojewodę w dniu 14 marca 2019 roku otwartego konkursu ofert, do
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
wpłynęły dwie oferty od podmiotów uprawnionych, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1482 t.j.).

Zarządzeniem nr 60/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2019 roku została powołana
Komisja Konkursowa do spraw opiniowania, oceny i wyboru najlepszych ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie
województwa świętokrzyskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe realizujące zadania
z zakresu ratownictwa wodnego, biorące udział w konkursie wymienionym w tytule Zarządzenia,
zwaną dalej „ Komisją” w składzie:

1) Michał Warszawski — Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

2) Ewa Mazurek — Kierownik Oddziału Zabezpieczeń Technicznych w Wydziale Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego

3) Halina Wilczkowska —st. insp. woj. w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

4) Anna Ogińska — inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu,

5) Adam Rogaliński — przedstawiciel stowarzyszenia Klub Morski „Horn”.

Nadesłane oferty Komisja Konkursowa rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku
w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Lista obecności członków Komisji
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W wyniku oceny formalnej Komisja Konkursowa odrzuciła ofertę złożoną przez Wojewódzkie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach w związku z faktem, iż oferta realizacji zadania
publicznego nie spełniała wszystkich kryteriów formalnych, w tym:

- złożona oferta nie jest kompletna — brak wszystkich wymaganych załączników: kopii decyzji
administracyjnej udzielającej zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego lub oświadczenia oferenta
o posiadaniu takiej zgody;



- złożona oferta zgodnie z KRS powinna zawierać „podpisy prezesa, skarbnika lub osób upoważnionych
przez prezydium zarządu”. Ofertę podpisał Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu. Do wniosku nie
dołączono upoważnienia prezydium zarządu dla osoby Wiceprezesa.

Druga z ofert złożona przez Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
wypełniła wszystkie wymagane kryteria formalne i została zakwalifikowana do dalszej oceny. Przy
ocenie merytorycznej oferty Komisja brała pod uwagę:

1) zgodność złożonej oferty z rodzajami zadań, wskazanymi w punkcie 1 ogłoszenia,
2) możliwość realizacji celów zadania publicznego przez dany podmiot, biorąc pod uwagą

w szczególności:
a) doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań,
b) posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, umożliwiające realizację zadania pod względem

merytorycznym oraz obsługa administracyjna, która zagwarantuje rzetelne rozliczenie
dotacji,

3) racjonalność wydatków w stosunku do proponowanego zakresu zadań,
4) prawidłowość kalkulacji kosztów,
5) wysokość udziału własnych środków finansowych lub środków pochodzących z innych źródeł

na realizację zadania,
6) wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

Po dokonaniu analizy zadań pod kątem zgodności z priorytetami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie,
biorąc pod uwagę ich zasadność, celowość oraz rzetelność przedstawionych kosztów, Komisja
proponuje przydzielić środki finansowe w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych
00/100) dla Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Zaproponowany przez komisję Konkursową wybór zostanie przedłożony Wojewodzie
Świętokrzyskiemu do akceptacji.
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Załącznik nr 4 — oferty odrzucone z przyczyn formalnych

KONKURS OFERT 2Ó19 / BUDŻET WOJEWODY

Nr
~„• oferty Podmiot Nazwa zadania Powód odrzucenia z przyczyn formalnych

1. Złożona oferta nie jest kompletna — brak wszystkich
wymaganych załączników: kopii decyzji administracyjnej
udzielającej zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze lub oświadczenia oferenta o posiadaniu takiej zgody;
Pogotowie Ratunkowe w Kielcach Ratownictwo wodne 2. Złożona oferta zgodnie z KRS powinna zawierać „podpisy

1. 2 25-029 Kielce, 2019 roku prezesa, skarbnika lub osób upoważnionych przez
ul. Krakowska 2 prezydium zarządu”. Ofertę podpisał Prezes Zarządu oraz

Wiceprezes Zarządu. Do wniosku nie dołączono
upoważnienia_prezydium_zarządu_dla_osoby_Wiceprezesa.
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Nr oferty

Załącznik nr 5 — oferty, które nie otrzymały dofinansowania po przeprowadzonej ocenie merytorycznej

KONKURS OFERT 2019 I BUDŻET WOJEWODY
. . Powód odrzucenia z przyczynPodmiot Nazwa zadania merytorycznych
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Załącznik nr 6 — oferty, którym proponuje się udzielić dofinansowania

KONKURS OFERT 2019 J BUDŻET WOJEWODY

• ~. • a
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: a Wojtyszek

Tytuł zadania

Wyko rzysta nie
nowoczesnych technik

ratownictwa wodnego n
rzecz poprawy

bezpieczeństwa
obszarów wodnych

terenu województwa
świętokrzyskiego.

Wkład własny
Całkowita

Wkład własny niefinansowy Kwota Kwota
wartość

finansowy (osobowy i wnioskowana przyznana
projektu

rzeczowy)

90 336,00 zł 19 786,00 zł 10 550,00 zł 60 000,00 zł 60 000,00 zł

Nr .

Podmiot
oferty

Stowarzyszenie
świętokrzyskie
Wodne Ochotnicze

1. 1 Pogotowie
Ratunkowe
25-362 Kielce,
ul. Zagórska 182a
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