
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 78.2014   
Burmistrza Zelowa  
z dnia 16 grudnia 2014 r. 

 

Karta oceny formalnej 

Oferta nr: 
 

 

Rodzaj zadania publicznego: 
 

 

Tytuł zadania publicznego: 
 

 

Podmiot składający ofertę: 
 

 

 
Ocena formalna 

 
 

Lp. 

 
 

Kryteria formalne 

 
 

Tak 

 
 

Nie 
 

Zwrócono 
się o 

uzupełnienie 
braku/ poprawę 
błędu do dnia 

Dokonano 
uzupełnienia 

z 
dniem…. 

1. Oferta została złożona w terminie 
zawartym w ogłoszeniu 

    

2. Oferta odpowiada rodzajowi zadania 
wskazanego w ogłoszeniu konkur-
sowym (treść oferty) 

    

3. Zadanie publiczne z ogłoszenia jest 
zgodne z działalnością statutową 
oferenta (oferentów) 

    

4. Oferta została złożona przez 
podmiot/podmioty uprawnione 

    

5. Oferta została wypełniona na odpo-
wiednim wzorze 

    

6. Nazwa rodzaju zadania wskazana  
w ofercie jest zgodna z rodzajem 
zadania wskazanym w ogłoszeniu 
(nazwa zadania na stronie tytułowej) 

    

7. Oferent (oferenci) zamierzają reali-
zować zadanie na rzecz Gminy 
Zelów lub jej mieszkańców 

    

8. Budżet projektu jest prawidłowo 
wypełniony: 

    

 - wysokość dotacji, o którą wystę-
puje oferent (oferenci) mieści się  
w przedziale określonym w ogłosze-
niu o konkursie 

    

 - wysokość wkładu własnego 
oferenta (oferentów) mieści się w 
przedziale określonym w ogłoszeniu 
konkursie 

    

 - oferent (oferenci) nie wykazuje do 
pokrycia z dotacji kosztów niekwali-

    



fikowanych 

 - limit obsługi zadania wskazany  
w ofercie jest zgodny z zapisami 
ogłoszenia konkursowego (jeśli 
dotyczy) 

    

 - odnotowano występowanie błędów 
rachunkowych możliwych do usu-
nięcia, nie wpływających na wyso-
kość kwoty wnioskowanej dotacji  
i wkładu własnego oferenta (oferen-
tów) 

    

9. Oferent (oferenci) prawidłowo wska-
zał datę, do której związany jest 
ofertą (termin wskazany w ogłosze-
niu) 

    

10. Oferta jest prawidłowo podpisana 
przez upoważnionego przedstawi-
ciela / przedstawicieli oferenta (ofe-
rentów) 

    

11. Oferta zawiera wszystkie niezbędne 
załączniki (oryginał lub kserokopia 
potwierdzona za zgodność z orygi-
nałem): 

    

 - odpis z KRS lub z innego rejestru 
właściwego potwierdzający status 
oferenta zgodny ze stanem fak-
tycznym 

    

 - statut oferenta (oferentów)     

 
 
…… Oferent usunął wszystkie braki formalne w przewidzianym terminie lub nie ma braków 
formalnych i oferta może być oceniana merytorycznie 
 
…… Oferent nie usunął braków formalnych w przewidzianym terminie – oferta została 
odrzucona1 

 

Oferta kwalifikuje się 
do odrzucenia 

 
 
 
 
 
 
 

………………………… 
Data i podpis/y 

 

Oferta kwalifikuje się  
do oceny merytorycznej 

 
 
 
 
 
 
 

………………………… 
Data i podpis/y 

 
 

____________________ 

1Zaznaczyć właściwe sformułowanie znakiem „x” 


