
 

 

– WZÓR – 
 

KARTA OCENY FORMALNEJ 
 

Nazwa oferenta:  

Numer i nazwa zadania:  

Data wpływu oferty:  

Nr oferty:  

Całkowity koszt zadania:  

Wnioskowana kwota dotacji (zł/%):  
 

Lp. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE UWAGI 

1. Oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu  

o konkursie* 
   

2. Oferta złożona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o 

konkursie* 
   

3. Oferta złożona w sposób określony w ogłoszeniu*    
4. Oferta złożona przez uprawniony podmiot*     
5. Przedmiot oferty zgodny z przedmiotem konkursu*    
6. Termin realizacji zadania wskazany w ofercie zgodny  

z terminem podanym w ogłoszeniu* 
   

7. Oferta skierowana do mieszkańców powiatu gryfińskiego o charakterze 

ponadgminnym* 
   

8. Wskazany w ofercie wymagany wkład własny stanowi co najmniej 20% 

kosztów całkowitych realizacji zadania*   
   

9. Wskazany w ofercie wkład niefinansowy (rzeczowy, osobowy) nie 

przekracza połowy wkładu własnego oferenta* 
   

10. Wkład niefinansowy stanowi wkład osobowy (nieodpłatna, dobrowolna 

praca osób przy realizacji projektu, w tym świadczenia wolontariuszy i 

praca społeczna członków organizacji) i wkład rzeczowy* 

   

11. W kosztorysie nie występują rodzaje kosztów niekwalifikowanych*     
12. Przedmiot zadania opisanego w ofercie jest zgodny z przedmiotem 

działalności pożytku publicznego oferenta, wskazanym w ofercie* 
   

13. Oferent na organizację planowanego zadania złożył tę samą ofertę 

wyłącznie raz (oferta nie może otrzymać dofinansowania z dwóch różnych 

rodzajów zadań w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez 

Zarząd Powiatu w Gryfinie)* 

   

14. Oferent zadeklarował nieprowadzenie działalności odpłatnej a w ofercie 

wskazał pobieranie opłat od adresatów zadania* 
   

15. W ofercie zostały wypełnione wszystkie punkty formularza**    
16. Dołączono odpis z KRS lub innego rejestru/ewidencji jeżeli jest 

wymagany** 
   

17. Oferta zawiera błędy rachunkowe**    
18. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę**  
   

19. Oferent nie dokonał żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem 

oferty** 
   

20. Oferta została podpisana przez osoby upoważnione, zgodnie z zapisami 

KRS lub innego rejestru/ewidencji** 
   

21. Liczba ofert złożonych przez oferenta w ramach danego rodzaju zadania nie 

przekracza ustalonego limitu**  
   

22. Występuje zgodność rachunkowa w części IV oferty: kalkulacja 

przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (zgodność między 

kosztorysem ze względu na rodzaj kosztów a przewidywanymi źródłami 

finansowania)** 

   



 

Oferta spełnia kryteria formalne   TAK                 NIE 

Oferta podlega odrzuceniu z następujących przyczyn: 

..............................................................................................................................................................................................  
 

Oferta skierowana do uzupełnienia w terminie do dnia …………………………… 
 

*   - niespełnienie kryterium powoduje odrzucenie oferty 

** - możliwość uzupełnienia przez oferenta 
 

 

Gryfino, dnia …………… 

 

 
Podpisy osoby/osób dokonującej/-ych oceny: ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


