
 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina z 
przyszłością”. 

Karta oceny merytorycznej 

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 merytoryczna 

Lp. Kryteria merytoryczne Punktacja  

Liczba 

przyznanych 

punktów 

1 
Atrakcyjność miejsca realizacji wypoczynku: 

 dostosowanie miejsca wypoczynku do oferty 
programowej, 

0-20  

1a  położenie geograficzne, 
 

0-10  

1b  walory wypoczynkowe i krajoznawcze, 
 

0-10  

2 
Warunki sanitarne i socjalne. 
 

0-20  

3 Atrakcyjność oferty programowej: 
 

0-40  

3a - różnorodność zajęć, promujących aktywny 
wypoczynek i zainteresowanie aktywnością fizyczną 

0-10  

3b - promująca zainteresowanie profilaktyką oraz zdrowym 
stylem życia wśród dzieci i młodzieży 

0-5  

3c 
- atrakcyjność wycieczek jednodniowych 

0-15  

3d dodatkowe atrakcje: wycieczki po okolicy, dyskoteki, 
ogniska 

0-10  

4 Opis zakładanych w ofercie celów oraz działań jest ze 

sobą spójny i logiczny,  działania wynikają 

bezpośrednio z celów zadania, a te z opisu potrzeb 

wskazujących na konieczność wykonania zadania 

publicznego.  Zakładany wpływ realizacji zadania na 

opisane w ofercie potrzeby. 

0-5  

5 Możliwość realizacji zadania przez oferenta: 0-25  



Dodatkowe uwagi [jeżeli dotyczy] 

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

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

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

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

Rekomenduję do dofinansowania  

 

 

 

……………………. 

Data i podpis 

Nie rekomenduję do dofinansowania 

 

 

 

……………………. 

Data i podpis 

Uwaga:  

Maksymalna liczba punktów do otrzymania wynosi 130 pkt. Dofinansowanie otrzyma oferta z 

największą liczbą punktów.  

5a - opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do 

realizacji zadania – posiadane przez oferenta lub 

dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania 

w przypadku realizacji zadania,  

0-5  

5b - zasoby kadrowe – konieczne do realizacji zadania – 
posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i 
zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji 
zadania, kwalifikacje i doświadczenie kadry w zakresie 
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 

0-10  

5c - doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym 

charakterze  

0-10  

6 Harmonogram realizacji zadania jest spójny i realny 

oraz zawiera wszystkie etapy potrzebne do  wykonania 

zadania 

0-5  

7 Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w 

odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:   

0-15  

7a - zasadność przedstawionych kosztów  0-5  

7b - adekwatność wysokości kosztów  0-5  

7c - adekwatność kosztów do efektów realizacji zadania  0-5  

    

Razem Max 130 

pkt.  

 


