Załącznik nr 6
do Szczegółowych warunków realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie środowiskowego
domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od dnia
1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. T. Kościuszki 43
tel. 012-258-30-80, faks 012 – 258-30-81

na podstawie art.15 ust.2a, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2014r poz. 1118 z późniejszymi zmianami )
ogłasza:
nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert pn.
„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy
dla 32 osób z zaburzeniami
psychicznymi na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31
grudnia 2015r”
1. Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel
organizacji pozarządowej lub podmiotu, pod warunkiem, że organizacja lub podmiot,
które reprezentuje, nie będzie brać udziału w ogłoszonym konkursie.
2. Zgłoszenia do udziału w komisji konkursowej należy dokonać w jednej z poniższych
form:
a) pisemnej,
Miejsce składania oferty na członka komisji konkursowej: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krzeszowicach, ul. Kościuszki 43, 32-065 Krzeszowice, pokój nr 6 (dziennik
podawczy)
b) drogą elektroniczną na adres mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl
3. Termin składania ofert: do dnia 19.12.2014r
4. W ofercie należy podać nazwę zadania do którego opiniowania kandydat zgłasza swój
udział.
5. Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej winno zawierać jego dokładny adres do
korespondencji, nr telefonu oraz podpis.
6. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji składają
oświadczenia, że nie są członkami organizacji lub podmiotu, która złożyła ofertę do
ogłoszonego konkursu
7. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz.U. z 2013r, poz. 267 z późn. zmianami) dotyczące wyłączenia pracownika.

8. Kandydat wybrany na członka komisji konkursowej zostania niezwłocznie
poinformowany drogą pisemną.
9. Otwarcie, ocena i wybór oferty nastąpi w dniu 23 grudnia 2014r. o godz. 12.00 w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Kościuszki 43, 32065 Krzeszowice, w pokoju nr 5,
10. Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze można uzyskać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach , przy ul. Kościuszki 43, 32-065
Krzeszowice, tel. 12 258-30-89

