














Załącznik nr 1 do ogłoszenia
KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY 

Adnotacje urzędowe
1. Numer zarządzenia w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2. Tytuł zadania publicznego (z oferty)

3. Nazwa i adres oferenta

4. Numer oferty

KRYTERIA FORMALNE 

PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM TAK/ NIE/ NIE
DOTYCZY

I. Kryteria obligatoryjne nie podlegające uzupełnieniu:

Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?

Czy  oferta  została  złożona w zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem „Konkurs  ofert  na zlecenie  zadań
organizacjom pozarządowym – 2020r.”?
Czy wnioskowana kwota dofinansowania nie  przekracza 60% wartości  całego przedsięwzięcia.  Na
pozostałe 40% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a
pozostałą  część  stanowić  może  wkład  osobowy,  w  tym  praca  społeczna  członków  i  świadczenia
wolontariuszy.
Czy  oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?

Czy  oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty?

Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy zadania?

Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy zadania?

II. Kryteria podlegające uzupełnieniu braków formalnych:

Czy plan finansowy zadania zawiera błędy formalno-rachunkowe?

Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji?

Czy do oferty dołączone są załączniki i zostały podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji?

a. aktualny  wypis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  innej  właściwej  ewidencji,
potwierdzającej status prawny podmiotu i prowadzonej działalności 

b. statut organizacji

Uwagi dotyczące oceny formalnej

Adnotacje urzędowe

Oferta  spełnia  wymogi  formalne  i  podlega  ocenie
merytorycznej/ Oferta nie spełnia wymogów formalnych
i  nie  podlega  ocenie  merytorycznej  (niepotrzebne
skreślić)

Podpis członków komisji:
1. ….............................................................................
2. ….............................................................................
3. ….............................................................................
4. ….............................................................................
5. …............................................................................

 



Załącznik nr 2 do ogłoszenia
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 

Adnotacje urzędowe
1. Numer zarządzenia w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2. Tytuł zadania publicznego (z oferty)

3. Nazwa i adres oferenta

4. Numer oferty

KRYTERIA MERYTORYCZNE

Lp. Kryterium
Maksymaln

a liczba
punktów

Przyznana
liczba

punktów

I.
Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

25

II.
Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do jego zakresu rzeczowego 25

III.
Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których oferent będzie realizował zadanie 15

IV.
Planowany  przez  oferenta  udział  środków  finansowych  własnych  lub
środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 15

V.
Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków 10

VI.

Ocena  realizacji  zadań  publicznych,  w  przypadku  organizacji,  które  w
latach  poprzednich  realizowały  zlecone  zadania  publiczne,  w  tym
rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych
na realizację zadań

10

RAZEM 100

Uwagi dotyczące oceny merytorycznej

Adnotacje urzędowe

Uwagi : …………………………………………………………….
(data i podpis członka komisji)


	

