PROJEKT

Załącznik nr 2
do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone na realizację zadań
publicznych w 2020 r.
KARTA OCENY FORMALNEJ

oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r.
w zakresie ……………………………………………………………………………………………..
Numer oferty:
Nazwa
oferenta:
Warunki formalne:

6.

Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony
do uczestnictwa w otwartym konkursie?
Czy zakres realizacji zadania przedstawiony w ofercie jest zgodny
z zakresem zawartym w ogłoszeniu konkursowym?
Czy zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w działalności statutowej
organizacji?
Czy oferta została złożona w terminie określonym
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?
Czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie z właściwym
opisem?
Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty?

7.

Czy oferta i załączniki zostały podpisane przez osoby upoważnione?

1.
2.
3.
4.
5.

TAK
(T)

NIE
(N)

UWAGI

Czy kopie dokumentów załączone do oferty zostały potwierdzone za
zgodność z oryginałem wraz z datą potwierdzenia i podpisane przez
upoważnione osoby? *
9. Czy oferent zadeklarował co najmniej 10%
wkładu własnego w stosunku do całkowitych kosztów zadania
(w tym, środki finansowe własne oferenta lub środki finansowe
pochodzące z innych źródeł muszą wynosić co najmniej 5%
całkowitych kosztów zadania)?
10. Czy do oferty załączone są wymagane załączniki? *
Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
lub innego rejestru bądź ewidencji (potwierdzającego stan
faktyczny i prawny)
Stosowne pełnomocnictwo bądź upoważnienie tj. dokument
upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu
składającego ofertę, jeżeli w dokumencie stanowiącym o podstawie
działalność nie ma informacji o osobach upoważnionych
do reprezentowania podmiotu (jeżeli dotyczy)
Dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
oferenta(ów)w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji
podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS
lub innego właściwego rejestru tych podmiotów (jeżeli dotyczy)
Umowa partnerska lub oświadczenie w przypadku projektu
z udziałem partnera(ów) (jeżeli dotyczy)
Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny
merytorycznej
* podlega uzupełnieniu w terminie 3 dni od telefonicznego i e-mailowego powiadomienia oferenta przez Komisję
Konkursową
Podpis Przewodniczącego Komisji: ………………………………………………
Podpisy członków Komisji:
8.

……………………………………..
……………………………………..

Unisław, dnia …………………… .

