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zaĘcznik nr 1 do ogloszenir
otwrńego konkur8u ofeń

prowrdzenie pl.rcówki opiekuńczo.tTchowawczej

WYKAZKADRY

Lp. Nszwisko i imię Stanowisko w placówce stsż pracy z dziecki€m lub
rodzi!a

Kwalifikacje

(data i podpisy osób reprezęntujqpych ofercnta)



ZlĘcznft nr 2 do ogtorzcuir
otwrńego konku|ru ofcń

prowrdzcnie plrcówki oplo|ruń.z}wychomw.zcj

pieczęć oforęnta

oświadczenie

oświadczamĄ' ze osoby wymienione w załączniku nr l do ogłoszenia

otwartego konkursu ofert na zadanie publicme - prowadzenie placówki

opiekńczo-wychowawczej spehiają warunki określone w art. 97 ust. 3 pkt. 3-6

oraz w art. 98 ust 3 ustawy z dria 9 czetwca 20llr.o wspieraniu rodziny i

systemie pieczy 7Astępczej @z.U. t 149 poz.887 zn nl)'

(data i podpisy osób rcpr€zentujqpych of€rentB)



załącznik nr 3 do ogłoszenia
otwańego konkursu ofeń

prowadzenie plecówki opiekuńczo-!łYchowrwczej

KARTA OCEATY FORMALNEJ OFERTY
na realiację zadania pub|icznego

w zakresie: wspierania rodfiny i systemu pieczy zastępczej - prowadzeni€ placówki

opiekuńczo-wychow&wczej

llr oferty Nezwa radanla

llazwa or8anlza.l| pof ar.ądowei/podmiotu

I ETAP
1. Ocera form&lna ofertv

Ę. wvmót fo.ma|ny spelnienie Moż|itł,ość uzuDełnienia lrwagl

0 t
1, oferta 2osta|a złożona w

terminie okreś|onym w
oEłoszeniu o konkursie

B.ak ńoż|iwości uzupełn|€n|a

2. oferent składający ofertę jest
uorawnionv do iei ztoźenia

Bf ak moż|iwoś.i uzulełnienia

3. oferta Źosta|a zlożona na
obowiązującym druku,
formu|arz ofeĄ jest
kompletny, wypełniońo
wszystkie pola i rubryki
wvmacane w ofercie

Brał moż|iwości uzuoełnlenla

4. zadanie mieści się w
działaIności statutowej
orsanizacii

B.ak moźllwośc| uzupeln|enia

5. termin realiracji zadania jest
zgodnY ze wskafanym z
osłoszeniu o konkursie

Brak moż|lwośc| uf upeln|enia

6. oferta została podpisana przez
osoby upoważnioną zgodnie ze
statutem i KRt

Możllwość uf upelnienia w
cią8u t.ze.h dn| 'oboczych



do ofeńy dołącóno w5zystkie wyma8an€ załączniki
a) aktualny odpis NRS, innego

rejestru lub ewidencja, zgodnie z
aktualnym stanem faktycznyn i

Moź|iwość uf uoetnien|a w
ciągu trzech dni .oboczYch

b) Sprawozdanie merytoryczne Moź|iwość uzuoetnienia w
ciagu trzech dńi roboczvch

c) Sprawozdanie finansowe
(bi|ans, rachunek wyników Iub
rachunek zysków i strat
informacja dodatkowa) ra
ubiegly rob w prrypadku
krótszej dz.ala|nościza okres tej
dział6|noś€i

Moż|iwość uzuDełn|enia w
ciągu trze.h dni robo{zych

d ) Umowa partnerska lub
oświadczenia partnera (w
przypadku wskazania w pkt.
V.1. ofertY partn€ra).

Moż|iwość u'uD€{nienia w
ciątu trżech dn|.oboczych

e) Pełnomocnictwa do sk|adnia
oświadcfeń wo|i i zawierania
umów o i|e n.ewynika to 2
innych dokumentów
fałączonych prze2 podmiot'

Moż|iwość uzupełnienia w
ciątu t.żech dn| roboczych

0 Dwie rekomendacje
(nieza|eżne opinie osób lub
instytucji moBąrych
potwierd2ić wiarygodność
dzia|aIności i osiągnięć
podmiotu) wystawionych w 6
ostatnich miesiącach

Moź|iwość uzuoełnienia w
ciągu trzech dni robocżYch

E] Projekt reguIaminU pla€ówki Moź|.wość uzupełnieńia w
ciagu tazech dni roboczvch

h) Statut podmiotu Moż|iwość Uzuoełn|enla w
ciąau trzech dn| roboczvch

i) Wykaz osób realif ujących
zadanie wraz f opisem i€h
kwa|.fikacji zgodnych f wyżej
wymienionymi aktami

Moż|iwość uzup€łnienia w
dą8u tr'ech dn| roboczych

Jeślioferent spełnja dany wafunek w rubryce "ocena' wpisujemy 1, a jeś|. nie spełnia - o.,1. ofeńa zAW|ERr'/N|E ZAW|EM braków forma|nych'.*
2' ofeńa zawiera brakiforrna|ne. Do UzUPEŁNIENlA
3' ofeńa oDRzUcoNA_ nie pod|ega uzupełnjeniu oraz nie spełn.a warunków konkurs-'
4' ofeńa zosTAŁA ZAKWAL|FIKoWANA do |l etapu."'' niepotrzebne skreślić... wypełnia się po terminie wyznaczonym do uzupełnienia braków

data i czyte|ny podpis oceniając€go



zrlącznik nr 3 do ogloszeni!
otwańego konkuBu of€ń

prowadzenie placówki opiekuńczo.wychowawczoj

II ETAP
KARTA OCENY MERYTORYCZNE.J OFERTY

|. zGoDNośĆ PRoJEKTU zE sZczEGÓŁowYMI WARUNKAMI
ocŁoszoNEco oTwARTEGo KoNKURSU oFERT

TAK NIE

ofertr PRzYĘTA/oDRzUcoNA. z€ względu nr niezgodDość ze śzczególowymi warunkrmi
koDkursu

2. szczF;G'óŁowł ocENA MERYToRYCZNA

Podpis oceniającego

M ERYTORYCZN E KRYTERIA OCENY O FERTY Ptnktacji 0-3 pkt
OCENA

udokumentowane przY8otowanie i doświadczen.e zawodowe, dające
8warencję meMorycf nej poprawności przebiegu reaIiżacji zadan.a
28odność meMoryczna oferty z wymo8amikonkursu
dysponowanie bazą |oke|ową, zap|eczem technicznym o.ez zasobam.
materiaInymi odpowied nimi do .eeIizacji zadania, gwarantującymi
odDowiednia iakość rea|.uowaneso zadania
ocena pr.ed'tawionej ka|ku|ecii kosżtów rea|..acji zadania pub|icznego:
. rodzaj ice|owość p|anowany€h kosztów' wtYm wie|kość i ce|owość
wnioskowanej dotacjijak równjeź wkładu W.łasn€go iśrodków pochodzących z
innYch źródeł,
. zeszczegó|nyń uwz8|ędn.eniem stawek i kosztów wvna8rodzeń
odoowiednich do oIanowanv€h dzialań'
p|anowany pr'ez oferenta wkład rzeczowY| osobowy, w tym świadczenia

wolontariuszy i pracĘ spo|eczną czlonków.

dotychczasowa współpraca Powiatu Łowickie8o z podmiotem
składaiarym oferte.
RAZEM


