
 

OPINIA W ZAKRESIE KRYTERIÓW OCENY FORMALNEJ 

 

OFERENT:  
ZADANIE PN.:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

(NAZWA OFERENTA, TYTUŁ ZADANIA) 

 

        KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ OFERTY Spełnia 

kryterium  

TAK/NIE/ 

NIE 

DOTYCZY 

Dopuszczalne 

uzupełnienia 

Uwagi Wydziału oceniającego Uwagi Komisji Konkursowej 

1. Czy oferta w wersji elektronicznej (z generatora) 

jest spójna z wersją papierową? 
 NIE 

  

2. Czy oferta została złożona w terminie i na 

warunkach określonych w ogłoszeniu 

konkursowym (zgodnie z § 6 ogłoszenia)? 

  NIE 

  

3. Czy oferta została złożona na odpowiednim 

formularzu? Czy jest zgodna z wzorem określonym 

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ? 

 NIE 

  

4. Czy oferent/oferenci wnioskujący o udzielenie 

dotacji jest/są podmiotem/ami uprawnionym/i do 

złożenia oferty (zgodnie z § 1 ust. 2 ogłoszenia 

konkursowego)? 

 NIE 

  

5. Czy zadanie proponowane do realizacji mieści się 

w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub 

odpłatnej pożytku publicznego oferenta? 

 NIE 

  



 

6. Czy zadanie proponowane do realizacji ma zasięg 

lub znaczenie ogólnopowiatowe.  

NIE 

 

 

  

7. Czy zadanie proponowane do realizacji  dotyczy 

sposobu realizacji określonego w ogłoszeniu 

konkursowym (zgodnie z § 2 ogłoszenia)? 

 
 

NIE 

  

8. Czy oferta została podpisana przez osobę/ osoby 

uprawnione do reprezentowania podmiotu 

wnioskującego? 

 NIE 

  

9. Czy opis zadania jest spójny z harmonogramem  

i kosztorysem?  
 NIE 

  

10. W przypadku oferty wspólnej czy wskazano 

dokładny podział zadań w ramach realizacji 

zadania publicznego? 

 NIE 

  

11. Czy budżet został prawidłowo przygotowany? 

 
 NIE 

  

12. Czy wkład własny finansowy nie jest niższy niż 5 % 

ogólnej wartości zadania? 

  

 NIE 
  

13. Czy stawka pracy wolontariuszy jest podana za 

godz. 

 

 NIE 

  

14. Czy harmonogram uwzględnia miary adekwatne 

dla danego zadania publicznego? 

 

 NIE 

  

15. Czy wysokość dotacji nie przekracza kwoty 

przewidzianej w ogłoszeniu konkursowym?  
 NIE 

  



 

16. Czy dołączono do oferty kopię aktualnego wyciągu 

z odpowiedniego rejestru, z ewidencji lub inny 

dokument potwierdzający status prawny podmiotu 

składającego ofertę oraz umocowanie osób go 

reprezentujących (w przypadku reprezentacji innej 

niż określono w wyciągu lub innym dokumencie, 

również aktualne, prawidłowo podpisane 

pełnomocnictwo). Odpis musi być zgodny  

z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, 

niezależnie od tego, kiedy został wydany (zgodnie 

z § 6 pkt 8 ppkt 1 ogłoszenia konkursowego) 

 TAK 

  

17. Czy dołączono do oferty kopię aktualnego statutu 

lub innego dokumentu określającego zakres 

prowadzonej działalności pożytku publicznego?  

 TAK 

  

18. Czy podpisano ofertę przez osoby uprawnione 

zgodnie ze statutem osoby wyszczególnione  

w zaświadczeniu lub KRS, lub innego dokumentu 

określającego zakres prowadzonej działalności 

pożytku publicznego ? 

 NIE 

  

19. Czy w przypadku wyboru innego sposobu 

reprezentacji podmiotów składających ofertę 

wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub innego właściwego rejestru 

dołączono do oferty dokument potwierdzający 

upoważnienie do działania w imieniu 

oferenta/oferentów?  

 TAK 

  

20. Czy w przypadku spółek akcyjnych i spółek  

z ograniczoną odpowiedzialnością dołączono do 

oferty oświadczenie, że nie działają one w celu 

osiągnięcia zysku do podziału między swoich 

członków, udziałowców, akcjonariuszy  

i pracowników. 

 TAK 

  



 

21. Inne uwagi 

 

22. Braki lub błędy formalne w ofercie 
 

23. Propozycja Wydziału oceniającego: dopuścić do 

oceny merytorycznej/ odrzucić 
 

 
 
 
 
       .................................. 

         data i  podpis pracownika  

………….…………………………..…

………… 

Data i podpis 

Przewodniczącego 

Komisji Konkursowej 

       ...................................................................... 

      data i  podpis kierownika komórki organizacyjnej 

 

 

 


