Załącznik nr 1
do ogłoszenia otwartego
konkursu ofert z dnia 18.05.2016r.

Karta oceny formalnej projektu
Konkurs: ……………………………………………………………………………………………..
Ogłoszony w dniu: ……………………….. Termin składania ofert: ………………………………
Nazwa organizacji: ……………………………………………………………………………………
l.p.

Kryterium oceny formalnej

Spełnia/nie
spełnia

UWAGI
(czego brakuje, jakie są
uchybienia)

1.

Czy oferta została złożona w terminie

TAK
NIE

Jeżeli nie, oferta zostaje odrzucona z
przyczyn formalnych

2.

Czy oferta została
właściwym formularzu

na

TAK
NIE

3.

Czy oferta jest kompletna – czy do wniosku
zostały dołączone wszystkie niezbędne
załączniki oraz czy spełniają one wymogi
formalne (podpisy uprawnionych osób,
pieczęć, data, odpowiednie terminy ważności)

TAK
NIE

4.

Czy organizacja jest statutowo uprawniona do
ubiegania się o przyznanie dotacji na terenie
Czermin i w danym zakresie tematycznym
Czy oferta została podpisana przez osoby
upoważnione do zaciągania zobowiązań
finansowych (zgodnie z działem 2 KRS,
wyciągiem z ewidencji klubów sportowych
lub pełnomocnictwami)
Czy czas realizacji zadania mieści się w czasie
przewidzianym w ogłoszeniu o konkursie

TAK
NIE

5.

6.

przygotowana

7.

Czy organizacja rozliczyła dotychczas zlecone
jej przez Gminę Czermin zadania

8.

Czy wszystkie pola w ofercie są wypełnione
lub zawierają adnotację „nie dotyczy”
Czy oferta zawiera błędy rachunkowe
możliwe do usunięcia, nie wpływające na
wysokość wnioskowanej dotacji i wkład
własny oferenta?

9.

TAK
NIE

TAK
NIE
TAK
NIE
NIE
DOTYCZY
TAK
NIE
TAK
NIE

Poprawiono/
uzupełniono
(data)

Jeżeli nie, oferta zostaje odrzucona z
przyczyn formalnych

10.

Czy przedstawiona kalkulacja planowanych TAK
kosztów uwzględnia określony w ogłoszeniu o NIE
konkursie finansowy wkład własny i osobowy
oferenta
Oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych
(nie spełnia kryteriów 1 lub 4, bądź nie została poprawiona w ciągu 3 dni roboczych od dnia
ogłoszenia wykazu ofert zawierających błędu formalne)

Zaznaczyć
właściwe
symbolem X

Oferta przechodzi ocenę formalną i będzie poddana ocenie merytorycznej

Liczba
punktów

Oceny dokonał(a): ……………………………………………………………………………….
Data: ………………………….. Podpis oceniającego: ……………………………………

Oferty, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej wymienionych w punktach „1” i „4”, zostają odrzucone z
przyczyn formalnych. Oferty, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej wymienionych w pozostałych
punktach mogą zostać uzupełnione/poprawione w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wykazu ofert
zawierających błędy formalne. Jeżeli oferent nie uzupełni/nie poprawi błędów formalnych w ciągu 3 dni
roboczych, oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych. Oferty odrzucone ze względów formalnych nie
będą poddawane ocenie merytorycznej.

