
  

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 
 

 
KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 

    
    

OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE OFERTY 

1. Nazwa zadania publicznego 
określonego w konkursie 

  

2.Tytuł zadania publicznego   

3. Nazwa i adres oferenta   

4. Data wpływu oferty  

4. Wnioskowana kwota dotacji   

    

KRYTERIA FORMALNE 
 
  

OFERTA SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE JEŻELI: TAK / NIE* uwagi 

1. Oferta jest złożona na właściwym formularzu.     

2. Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu  
o konkursie. 

  
  

3.  Oferta jest złożona we właściwy sposób.     

4. Oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza.     

5. Oferta spełnia zasady i warunki przyznania dotacji określone  
w ogłoszeniu o konkursie.  

 
 

6. Oferta jest złożona przez podmiot uprawniony.     

7. Oferta jest złożona na zadanie ogłoszone w konkursie zgodne  
z działalnością statutową oferenta zgodną z oświadczeniem. 

  
  

8. Oferta jest podpisana przez osoby do tego upoważnione .     

9. Kwota dotacji nie przekracza przeznaczonych na to zadanie 
środków określonych w konkursie ofert. 

 
 

10. Zagwarantowano wymagany minimalny wkład własny.     

11. Przynajmniej dwa z zadań zakładanych przez Operatora 
uwzględniają realizację działań adresowanych do mieszkańców 
Leszna w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno we wrześniu 
2018r. 

 

 

12. Oferta zawiera wymagane załączniki. 

a. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 
innego rejestru lub ewidencji 

 
 

b. obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby je 
reprezentujące 

 
 

c. oświadczenia oferenta   



  

d. proponowany wzór umowy o realizację zadania publicznego 
pomiędzy operatorem, a realizatorami, 

 
 

e. inne, np. rekomendacje, opinie   

REALIZACJA ZLECONYC ZADAŃ PUBLICZNYCH W LATACH POPRZEDNICH 
 

Oferent realizował zlecone zadania publiczne w latach 
poprzednich 

 
 □ TAK                                    

                                    
□ NIE 

Rozliczanie dotacji z lat poprzednich: 

RZETELNE    □ TAK                                    □ NIE 

TERMINOWE    □ TAK                                    □ NIE 

SPOSÓB ROZLICZENIA DOTACJI 
□  

Prawidłowy                                    
□ 

Nieprawidłowy 

Uwagi dotyczące oceny formalnej  

 

Czy złożona oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i może zostać przekazana Komisji 
Konkursowej? 

 □ TAK                         □ NIE 

Oferta podlega uzupełnieniu 

□ TAK                         □ NIE 

Podpis pracownika oceniającego ofertę   

 
 
 
 

* wpisać we właściwą rubrykę.    
 
Oferta, która nie spełnia kryteriów formalnych, nie jest dalej rozpatrywana. 

 Złożona oferta stanowi dokumentację  organizatora konkursu i nie podlega zwrotowi.



  

 


