Załącznik nr 1

KARTA OCENY OFERTY
Adnotacje urzędowe
1.

Nazwa zadania
określonego w konkursie

2.

Nazwa i adres organizacji

3.

Data wpływu i numer

Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród seniorów w 2015 roku

CZĘŚĆ I. WYMAGANIA FORMALNE
TERMINOWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY

TAK/ NIE

uwagi

TAK/ NIE

uwagi

Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie

KOMPLETNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ WYMAGANEJ DOKUMENTACJI
1.
2.
3.

Oferent jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, o której mowa w art. 3 ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz z zadaniami statutowymi.
Wypełniona oferta, w tym:

podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z właściwego rejestru,
wypełnione wszystkie pozycje oferty
4.

Oferta posiada wymienione w ogłoszeniu załączniki, w tym:
a) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
b) Brak wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Szczecinek i miejskich jednostek organizacyjnych

Uwagi dotyczące oceny formalnej

Oferta spełnia wymogi formalne/nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytoryczny (niepotrzebne skreślić)

CZĘŚĆ II. OCENA MERYTORYCZNA

KRYTERIUM OCENY

Maksymalna
ilość punktów

1.

Kalkulacja kosztów realizacji projektu, jej zgodność z harmonogramem
oraz zakładane rezultaty

10

2.

ocena wcześniejszej współpracy z Miastem Szczecinek

10

3.

Rzetelność i terminowość rozliczenia otrzymanych dotychczas dotacji

10

4.

Udział własnych środków finansowych

10

5.

Rzeczowy wkład własny w realizację zadania

10

6.

Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań

10

7.

Średnia liczba uczestników zajęć w 2014r.

10

8.

Praca społeczna członków / zaangażowanie wolontariuszy

10
Suma:

Uwagi dotyczące oceny merytorycznej

80

Przyznana ocena
punktowa

CZĘŚĆ III. PROTOKÓŁ KOMISJI DS. OCENY OFERTY
PROTOKÓŁ KOMISJI Z OCENY OFERTY
STANOWISKO KOMISJI
Komisja proponuje dofinansować/nie dofinansować zadanie ∗
Komisja proponuje kwotę dofinansowania zadania w wysokości ………..………………złotych.

WYNIK GŁOSOWANIA KOMISJI
Za przyjęciem oferty głosowało/a …… osób/a.
Za odrzuceniem oferty głosowało/a …… osób/a.
Od głosu wstrzymało/a się …… osób/a.
Podpisy obecnych Członków Komisji

1.
2.
3.
4.
5.

∗

niewłaściwe skreślić

