KARTA OCENY OFERTY
OFERENT:
TYTUŁ ZADANIA:
I ETAP: OCENA FORMALNA
CZĘŚĆ A
1.
Oferta została złożona w terminie określonym w otwartym konkursie ofert
2.
Oferta została złożona na właściwym formularzu
Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu oferenta zgodnie z zapisami wynikającymi z pkt. III oferty
3.
[Informacja o sposobie reprezentacji oferenta wobec organu administracji
publicznej (…)]
4.
Prawidłowo wypełniono oświadczenie znajdujące się na końcu oferty
W przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w
art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
5.
publicznego i o wolontariacie, do oferty załączona jest kopia umowy lub
statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem
CZĘŚĆ B
1.
Oferta przewiduje realizację zadania w terminie określonym w konkursie
Oferent zadeklarował w kosztorysie zadania wymagany procentowy udział
2.
środków własnych (finansowych lub pozafinansowych)
Oferent określił zakres prowadzonej odpłatnej/nieodpłatnej działalności
3.
pożytku publicznego w części II. 4 oferty
1.
2.
3.

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE

Oferta spełnia wymogi formalne i została zakwalifikowana do II etapu konkursu*
Oferta została odrzucona ze względów formalnych*
Oferta podlega uzupełnieniu*
…………………………………………………………………………………………
Podpis pracownika dokonującego oceny formalnej oferty

odpowiednie
zaznaczyć

Uzupełnienie braków formalnych
Ad. 3

Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu oferenta zgodnie z zapisami wynikającymi z pkt. III oferty
Uzupełnienie zapisów w części III oferty [Informacja o sposobie reprezentacji
oferenta wobec organu administracji publicznej (…)]

Ad. 4

Prawidłowo wypełniono oświadczenie znajdujące się na końcu oferty

Ad. 5

W przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust.
3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, do oferty załączona jest kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona
za zgodność z oryginałem

1.
2.

Oferta została uzupełniona i zakwalifikowana do II etapu konkursu*
Oferta nie została uzupełniona i podlega odrzuceniu ze względów formalnych*

…………………………………………………………………………………………
Podpis pracownika dokonującego oceny formalnej oferty
*niepotrzebne skreślić

II ETAP: OCENA FORMALNA
OCENA KOMISJI KONKURSOWEJ
MERYTORYCZNE KRYTERIA OCENY
I.

SKALA

Możliwość realizacji zadania

1.

Rzetelność, terminowość, prawidłowość rozliczenia otrzymanych wcześniej dotacji

-1 - 1

2.

Określono potrzebę/problem wskazujący na konieczność wykonania zadania

0-5

3.

Kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane

0-3

II.

Kalkulacja kosztów

1.

Udział środków finansowych własnych oraz z innych źródeł

0-5

2.

Rzetelność i celowość kosztorysu, adekwatność budżetu do planowanych działań

0-5

3.

Udział wkładu rzeczowego

0-3

4.

Udział wkładu osobowego

0-3

III.

PUNKTY

Jakość zadania

1.

Atrakcyjność, oryginalność, innowacyjność zadania

0-3

2.

Ilość adresatów zadania

0-5

3.

Czy zadanie służy realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźna

0-5

Suma punktów komisji konkursowej

………../ 38 pkt

Oferta zakwalifikowana/niezakwalifikowana* do otrzymania dofinansowania 1

Uwagi komisji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………
Podpis Przewodniczącego komisji konkursowej
*niepotrzebne skreślić

1 Aby oferta została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania musi uzyskać minimum 20 punktów

