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Załącznik do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2018  
w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji 

 
 

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY 
 
 

Oferta numer…...……. 
 

 

Nazwa oferenta …………………………………………………………………………………….. 

Tytuł projektu …………………………………………………………………………………….. 
 

I etap. Ocena formalna oferty 

Lp.  Kryteria nie podlegaj ące uzupełnieniu I ocena 
TAK/NIE 

II ocena 
TAK/NIE 

1 
Oferta w wersji elektronicznej została złożona w terminie określonym  
w ogłoszeniu o konkursie 

  

2 
Oferta w wersji papierowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami 
została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie 

  

3 Oferta jest wypełniona prawidłowo i kompletnie   

4 
Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli w zakresie spraw majątkowych oferenta zgodnie z zapisami wynikającymi 
ze stosownych dokumentów 

  

5 Koszt obsługi zadania jest nie wyższy niż 10 % wartości zadania   

6 
Oferta ma charakter ponadlokalny (Oferent zadeklarował współpracę  
z co najmniej jednym partnerem – organizacją pozarządową w każdym 
powiecie i mieście na prawach powiatu – potwierdzoną deklaracją współpracy) 

  

Oferta kwalifikuje się do oceny merytorycznej   

Podpis oceniającego   

 

 

Uwagi dotyczące braków formalnych 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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II etap  Ocena merytoryczna oferty 

1. Szczegółowa ocena merytoryczna 

Kryteria oceny Skala 
ocen 

Ocena 

I 
ocena 

II 
ocena 

Średnia 

1. Planowane działania w ramach zadania Max  
25 pkt.     

a) 
dobór działa ń  
(na podstawie opisu zadania 
zawartego w ofercie – cz. IV, 
pkt 6) 

• formy upowszechniania idei i 
zasad udziału uczniów w 
Konkursie multimedialnym  

0-5 
    

• atrakcyjność/użyteczność form 
wsparcia rozwijających 
kompetencje kluczowe u 
uczestników Konkursu 
multimedialnego oraz 
wzmacniających tożsamość 
regionalną i lokalną 

0-5 
 

   

• atrakcyjność programu Gali 
Powiatowej 

0-5 
    

b) 
zasoby kadrowe  
(na podstawie opisu zadania 
zawartego w ofercie – cz. IV,  
pkt 11) 

• kwalifikacje osób 
zaangażowanych w realizację 
zadania  

0-5 
    

• zaangażowanie członków 
stowarzyszeń 

0/1 
    

• zaangażowanie wolontariuszy 0/1 
    

c) 
udział partnerów 
(na podstawie opisu zadania 
zawartego w ofercie – cz. I,  
cz. IV, pkt 11 oraz pkt 14) 

• udział więcej niż jednego 
partnera w realizacji zadań w 
powiatach/miastach na 
prawach powiatu  

0-2 
    

d) 

harmonogram 
realizacji zadania 
(na podstawie opisu zadania 
zawartego w ofercie – cz. IV, 
pkt 7) 

• spójność planowanych 
terminów, gwarantująca 
terminową realizację  

0/1 
 
 

 
   

2. Koszt realizacji zadania Max  
10 pkt .    

a) 

rzetelno ść i 
adekwatno ść 
przedstawionej 
kalkulacji kosztów 
(na podstawie opisu zadania 
zawartego w ofercie – cz. IV, 
pkt 8) 

• zasadność przedstawionych 
rodzajów kosztów 

0-2 
    

• realność oszacowanych 
kosztów  
 

0-2 
    

b) 

warto ść innych 
środków finansowych 
w odniesieniu do 
warto ści wnioskowanej 
dotacji 
(na podstawie opisu 
zadania zawartego w 
ofercie – cz. IV, pkt 9) 

1%  0 
 

   

od 1,1% do 25% 1 
 

   

od 25,1% do 50% 2 
 

   

od 50,1% do 75% 3 
 

   

powyżej 75% 4 
 

   

c) 

planowany wkład 
rzeczowy   
(na podstawie opisu 
zadania zawartego w 

TAK/NIE 
1/0 
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ofercie – cz. IV, pkt 9) 

d) 

planowany wkład 
osobowy  
(na podstawie opisu 
zadania zawartego w 
ofercie – cz. IV, pkt 9) 

TAK/NIE 
1/0 

 
   

 RAZEM Max 
35 pkt.     

 

Ocena Komisji Konkursowej – propozycja dofinansowan ia: 

 

 

……………………………………                           …………………………………………………  
      Podpis  Przewodniczącego Komisji                            Podpis  Wiceprzewodniczącego  
               - Dyrektora Departamentu             Komisji Konkursowej 


