Komisja ds. –

Załącznik Nr 4 do warunków konkursu
stanowiącego załącznik
do zarządzenia nr 97.2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

……………………………..
numer oferty

Karta Oceny Merytorycznej Oferty
Nazwa oferenta:
Tytuł projektu:

KRYTERIA FORMALNE
1.

Maksymalna
ocena
punktowa

Możliwość realizacja zadania publicznego przez oferenta
10
a)

b)

Doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z
rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym

5

Zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą
wykorzystane do realizacji zadania

5

2. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w
odniesieniu do jego zakresu rzeczowego

a)

b)

racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy
założonych działań

15

5

prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów
2

c)

szczegółowy opis pozycji kosztorysu
3

d)

adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek

5

3. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale
których oferent będzie realizował zadanie publiczne

35

a)

5

uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzona
diagnoza sytuacji i potrzeb odbiorców zadania

Przyznana ocena
punktowa

b)

zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu
konkursowym

2

c)

opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich rekrutacji

3

d)

spójność i realność
harmonogramu

do

5

e)

zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o
konkursie, ich realność i sposób monitoringu

5

f)

analiza ryzyka występującego w związku z realizacją zadania

5

g)

komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych
instytucji

5

h)

kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale, których
oferent będzie realizował zadanie publiczne

5

zaplanowanych

działań

adekwatna

4. Wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
publicznego
5. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczne członków

5

5

a)

wkład rzeczowy

b)

wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków

6. Ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach
poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności,
terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację
zadań

2

3

5

Łącznie:
75

Opinia Komisji Konkursowej:

Zaleca się/nie zaleca się realizację/-i zadania w wysokości…………………… zł (niepotrzebne
skreślić)
Dodatkowe uwagi: brak uwag

...................................................................................................................................................
Podpisy członków komisji konkursowej

