Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020
Wójta Gminy Tomice z dnia 14 stycznia 2020 r.

Karta Oceny Oferty
Nazwa oferenta

Tytuł (nazwa) zadania:

I ETAP
Ocena formalna oferty
Ocena*

Lp.
Warunki formalne
1 Oferta została złożona przez uprawniony podmiot, określony w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, i prowadzący działalność pożytku publicznego w zakresie
określonym w ogłoszeniu o konkursie
2 Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie
3 Oferta została podpisana przez właściwe osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta, zgodnie z zapisami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego,
innego rejestru lub ewidencji
4 Oferta została prawidłowo wypełniona w zakresie oświadczeń znajdujących się poniżej cz. IV
pkt 15 wzoru oferty
*Jeżeli

oferent spełnia dany warunek w rubryce „Ocena” należy wpisać 1, jeżeli nie spełnia – 0.
W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy"
1.
2.
3.

Oferta ZAWIERA / NIE ZAWIERA braków formalnych**
Oferta ODRZUCONA – zawiera braki formalne**
Oferta ZOSTAŁA ZAKWALIFIKOWANA do II etapu**

** niepotrzebne skreślić

II ETAP
Ocena merytoryczna oferty
Punktacja max 90 pkt
MERYTORYCZNE KRYTERIA OCENY OFERTY

OCENA (od 0 do 10 pkt)

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta
Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w zakresie rzeczowym
zadania
3. Proponowana jakość wykonania zadania
4. Kwalifikacja osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie
5. Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
6. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy
7. Planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków
8. Realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach
poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelność i terminowość oraz
sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
9. Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej.
Razem
1.
2.

III ETAP
Ocena Komisji Konkursowej

30
0

30-50
1

51-70
2

>70
3

Rekomendowana kwota dofinansowania:......................................................................
Podpisy członków Komisji Konkursowej:

