
 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina z 
przyszłością”. 

PCPR.V.26………...2017 

Karta oceny formalnej 

Komórka organizacyjna lub jednostka ogłaszająca 

konkurs 

Powiat Łowicki 

Oferta nr:   

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie rodziny i system pieczy 

zastępczej 

Tytuł zadania publicznego: organizacja wypoczynku letniego 

Podmiot składający ofertę:  

Ocena formalna 

Lp. Kryteria formalne Tak Nie 

Zwrócono się o 

uzupełnienie 

braku/poprawę 

błędu do dnia 

Dokonano 

uzupełnienia 

z dniem…. 

1.  

Oferta została wypełniona na 

odpowiednim wzorze 

    

2.  

Oferta została złożona w odpowiedniej 

siedzibie  

    

3.  

Oferta została złożona w terminie 

zawartym w ogłoszeniu 

    

4.  

Nazwa rodzaju zadania wskazana  

w ofercie jest zgodna z rodzajem zadania 

wskazanym w ogłoszeniu (nazwa zadania 

na stronie tytułowej)   

    

5.  

Termin realizacji zadania wskazany  

w ofercie mieści się w przedziale 

czasowym wskazanym w ogłoszeniu.  

    

6.  

Oferta została złożona przez 

podmiot/podmioty uprawnione 

    

7.  

Zadanie publiczne z ogłoszenia jest 

zgodne z działalnością statutową oferenta 

(oferentów) 

    

8.  Oferent (oferenci) zamierzają realizować     



zadanie na rzecz Powiatu Łowickiego lub 

jego mieszkańców  

9.  

Budżet projektu jest prawidłowo 

wypełniony: 

    

9a 

- wysokość dotacji, o którą występuje 

oferent (oferenci) mieści się w 

przedziale określonym w ogłoszeniu  

o konkursie  

    

9b 

- oferent (oferenci) wykazuje do 

pokrycia z dotacji tylko koszty 

kwalifikowane 

    

9c 

- koszt personelu związanego  

z organizacją wydarzenia wskazany  

w ofercie jest zgodny z zapisami 

ogłoszenia konkursowego (jeśli 

dotyczy)  

    

9d 
- poprawnie wypełniono budżet pod 

względem rachunkowym   

    

10.  

Oferent (oferenci) prawidłowo wypełnił 

oświadczenia  

    

11.  

Oferta jest prawidłowo podpisana przez 

upoważnionego przedstawiciela 

/przedstawicieli oferenta (oferentów) 

    

12.  

Oferta odpowiada rodzajowi zadania 

wskazanego w ogłoszeniu konkursowym 

(treść oferty)  

    

13.  

Oferta zawiera wszystkie niezbędne 

załączniki (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem): 

    

 

- odpis z KRS lub z innego rejestru 
właściwego potwierdzający status 
oferenta zgodny ze stanem faktycznym 

  

    

 
- akt powołania jednostki terenowej w 

przypadku braku jej wpisu do KRS lub 
innego rejestru lub ewidencji 

    

 
- pełnomocnictwo do działania  

w imieniu oferenta jeżeli upoważnienie 
nie wynika z właściwego rejestru  

    

 

- list intencyjny o współpracy 
partnerskiej przy realizacji zadania 
(jeśli dotyczy; odnosi się do 
partnerstwa pozafinansowego)  

    

 
- umowę partnerską o realizacji zadania, 

jeśli oferta składana jest jako oferta 
wspólna  [jeśli dotyczy] 

    

 - statut oferenta (oferentów) 
    

14 
Oferent nie przekroczył limitu liczby 
złożonych ofert w konkursie [jeżeli 

    



dotyczy] 

15 

Oferent posiada doświadczenie  
w realizacji zadania o zbliżonym 
charakterze 
 

    

 

 

 

 ……. Oferent usunął wszystkie braki formalne w przewidzianym terminie i oferta może być 

oceniana merytorycznie  

…… Oferent nie usunął braków formalnych w przewidzianym terminie – oferta została 

odrzucona 1 

 

Oferta kwalifikuje się do 

odrzucenia 

 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

Data i podpis/y 

Oferta kwalifikuje się do oceny 

merytorycznej  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

20.06.2016r.Data i podpis/y 

 

                                                           
1 Zaznaczyć właściwe sformułowanie znakiem „X”  


