Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr132 /13
z dnia 15 listopada 2013 r.

Numer oferty:

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

Nazwa oferenta:

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

Nazwa zadania:

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

Maksymalna
ocena
punktowa

1. Merytoryczna zawartość oferty

1.1. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania
zadania (wskazanie/przedstawienie sytuacji
problemowej, przedstawienie danych
statystycznych uzasadniających potrzebę
realizacji projektu {analiza własna, obserwacje
itp.}), założone cele.

5

1.2. Zasięg działania/ranga zadania.

5

1.3. Sposób rekrutacji (metody pozyskania
uczestników) i promocji realizacji zadania.

5

1.4. Przejrzystość, kompletność opisu działań
(regulamin udziału i uczestnictwa w projekcie,
zadaniu, obozie; program zajęć) oraz
harmonogramu.

5

1.5. Zakładane rezultaty realizacji zadania
(realne i mierzalne produkty, spodziewane efekty
realizacji projektu).

5

Razem:
2. Budżet
2.1. Na ile budżet zadania i rzetelność
przedłożonego planu finansowego oraz
zasadność wydatkowania środków jest
adekwatna do działań? (Czy określono rodzaj i
sposób kalkulacji kosztów w odniesieniu do
rodzaju i zakresu działań przewidzianych do
realizacji; zasadność i racjonalność wysokości

Przewodniczący
komisji
...........................
(Imię i Nazwisko)
1

Przyznana ocena punktowa komisji
Zastępca
przewodniczącego
Członek komisji
Członek komisji
komisji
...........................
...........................
...........................
(Imię i Nazwisko)
(Imię i Nazwisko)
(Imię i Nazwisko)
2
3
4

Sekretarz
...........................
(Imię i Nazwisko)
5

25
Maksymalna
ocena
punktowa

15

1

2

3

4

5

poszczególnych pozycji kosztorysu;
kwalifikowalność kosztów; przejrzystość i
spójność budżetu zadania publicznego w
stosunku do działań przewidzianych do
realizacji)
2.2. Wysokość udziału środków własnych
podmiotu występującego z wnioskiem o
przyznanie dotacji, środków finansowych z
innych źródeł w tym: wpłat i opłat adresatów,
środków finansowych z innych źródeł
publicznych, pozostałych środków lub wkładu
osobowego (Suma wysokości udziału środków
własnych podmiotu występującego z wnioskiem
o przyznanie dotacji, środków finansowych z
innych źródeł w tym: wpłat i opłat adresatów,
środków finansowych z innych źródeł
publicznych, pozostałych środków lub wkładu
osobowego nie stanowi mniej niż ... % kosztów
całkowitych realizacji zadania; W przypadku
wkładu osobowego należy wykazać sposób
dokonania obliczeń w kalkulacji w odniesieniu do
rodzaju i zakresu działań przewidzianych do
realizacji we wniosku przez np. wolontariusza).
Razem:
3. Zasoby osobowe i rzeczowe oferenta
/partnerów

5

20
Maksymalna
ocena
punktowa

3.1. Kwalifikacje osób zaangażowanych w
realizację zadania (w tym kwalifikacje
konsultantów, wolontariuszy, udział ekspertów
legitymujących się odpowiednim
doświadczeniem, stopniem lub tytułem
naukowym).

5

3.2. Doświadczenie oferenta/partnerów w
realizacji projektów

5

Razem:
4. Partnerstwo
Zadanie zawarte w ofercie jest realizowane przy
udziale partnera/partnerów.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10
Maksymalna
ocena
punktowa

5

Razem:
5
5. Ocena realizacji zleconych zadań
publicznych przez organizację pozarządową
lub inny podmiot prowadzący działalność
Maksymalna
ocena
pożytku publicznego, który w roku
punktowa
poprzedzającym rok ogłoszenia danego
konkursu realizował zlecone zadania
publiczne.

Rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na dany cel środków.
Ocena łączna

5
65
Średnia ocena oferty przez członków
komisji:

Suma punktów przyznana przez członków komisji:
Wnioskowana Kwota Dotacji:

zł

Kwota całkowita zadania:

zł

UWAGI :

Podpisy członków komisji konkursowej :.............................................................................................................................................................................................................................

