
Załącznik Nr 4                                                                         
Do Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert 

z dnia 07 stycznia 2021 roku.  

 

KARTA OCENY OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
 

Organizacja 
 

 

 

Nazwa zadania 
 

 

Wnioskowana kwota dotacji  

 

Spełnianie wymogów formalnych  

L.p. Kryterium 
Spełnienie kryterium 

Uwagi 

TAK NIE 

1 Złożenie oferty na prawidłowym formularzu    

2 Złożenie oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu  
  

3 
Złożone oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do 

ogłoszenia o konkursie  
 

  

4 

Złożone oświadczenie oferenta                                   

o kwalifikowalności VAT stanowiące załącznik Nr 2 

do ogłoszenia o konkursie 
 

  

5 Złożony aktualny odpis z właściwego rejestru  
  

6 Złożony aktualny statut  
  

7 
Oferta podpisana przez osoby uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 
 

  

8 

Wymagany wkład własny - co najmniej 15% sumy 

wszystkich kosztów realizacji zadania, z czego 

wkład własny finansowy wynosi, co najmniej 5 % 

wartości zadania 

 

  

9 
Kopie dokumentów są potwierdzone za zgodność                      

z oryginałem 
 

  

10 

W przypadku klubów sportowych złożony został 

wykaz planowanych do objęcia w roku 2021 grup 

szkoleniowych 
 

  

 

 

 

 

 



Kryteria merytoryczne 

L.p. Kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów* 

Przyznana liczba 

punktów 
Uwagi 

1 

Zgodność zakresu merytorycznego                         

z obszarami zadań i priorytetami określonymi 

w  konkursie 

2   

2 
Możliwości realizacji zadania publicznego 

przez oferenta w tym: 
4 - w tym:   

2a 

Doświadczenie w prowadzeniu działalności 

statutowej zgodnej z rodzajem zadania na 

realizację, którego oferent wnioskuje 

2   

2b 
Zasoby osobowe, rzeczowe, finansowe oferenta, 

które będą wykorzystane przy realizacji zadania 
2   

3 
Prawidłowe, racjonalne i oszczędne 

kalkulowanie kosztów 
4   

4 
Jakość oferty, realność wykonania, zakresu 

rzeczowego zadania 
6 - w tym:   

4a Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania 2   

4b 

Spójność opisu realizacji zadania, planu                         

i harmonogramu działań oraz kalkulacji kosztów 

realizacji zadania publicznego 

2   

4c 

Zgodność założonych rezultatów z celami zadania 

oraz ogłoszeniem o konkursie, ich realność                         

i sposób monitorowania 

2   

5 

Liczba mieszkańców Boguszowa-Gorc 

objętych zadaniem. 

W przypadku zadań z obszaru wspierania                               

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu                                

z zakresu prowadzenie szkolenia sportowego 

zawodników oraz udziału zawodników we 

współzawodnictwie sportowym  - liczba zawodników 

oraz liczba grup szkoleniowych w tym liczba grup 

szkoleniowych objętych regularnym 

współzawodnictwem sportowym oraz poziom, na 

którym dane grupy szkoleniowe będą brały udział we 

współzawodnictwie sportowym 

6   

6 Waga, ranga realizowanego zadania 2   

7 Okres realizacji zadania 3   

8 

Udział środków finansowych własnych lub 

środków pochodzących z innych źródeł na 

realizację zadania 

3   

9 

Rzetelności i terminowości rozliczenia oraz 

efektów uzyskanych w realizacji zadań w 

okresie wcześniejszym                                            

(o ile zadania były zlecane) 

3   

Razem 33*  - 

 

*Dotacja może zostać przyznana tylko w przypadku uzyskania przez oferenta nie mniej niż 18 punktów za 

kryteria merytoryczne. 



Komisja opiniuje ofertę pozytywnie/negatywnie 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rekomendowana kwota dotacji  

 

   Podpisy Komisji Konkursowej             

1. ……………………….……………    

2. ……………………….……………                  

3. ……………………….…………… 


