
Załącznik Nr 2  
do  Zarządzenia Nr 231 /2022 

Burmistrza Krasnegostawu z dn.28 grudnia 2022 r. 

KARTA OCENY FORMALNEJ       

oferty złożonej w  Otwartym Konkursie Ofert 2023 

 

Nazwa oferenta 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Obszar wsparcia 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Tytuł zadania publicznego 

(z oferty) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Termin realizacji zadania 

publicznego 
………………………………………………………………………………………… 

Wartość zadania 

 

 wnioskowana kwota dotacji   

 

udział własny finansowy 

Co stanowi %  (nie mniej 

niż10%) 

 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

………………………………………………………/………………………….% 

Kryteria formalne 

1. 
Oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu  

 
  TAK   NIE 

2. 
Oferta została złożona na właściwym formularzu, 

 
  TAK   NIE 

3. 
Oferta jest kompletna i spełnia wymogi art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie oraz niniejszego ogłoszenia   
  TAK   NIE 

4. 
Oferta została złożona  przez podmiot uprawniony, którego działalność statutowa 

jest zgodna z oferowanym zadaniem, 
  TAK   NIE 

5. Do oferty są dołączone wymagane załączniki- oświadczenia zawierające:  

1) informacje o aktualnych danych zawartych w odpis z KRS, bądź innym rejestrze,  

2) obowiązujący wyciąg ze statutu oferenta zawierające cele i zadania statutowe 

organizacji oraz sposób reprezentacji podmiotu, 

3) Nr PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania 

zgłoszonego w ofercie, 

4) oświadczenie zawierające nr konta bankowego, na które będzie przekazana 

dotacja, 

5) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), 

6) w przypadku oferty wspólnej należy dołączyć umowę zawartą między 

podmiotami, dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych 

podmiotów oraz sposób reprezentacji. 

 

  TAK   NIE 

6. 
Oferta oraz dokumenty załączone są opatrzone datą oraz podpisem osoby lub osób 

upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/ oferentów, 
  TAK   NIE 

7. 
Oferta jest poprawna pod względem rachunkowym, a kwota dotacji nie przekracza 

przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert. 
  TAK   NIE 



 

UWAGI DOTYCZĄCE OCENY FORMALNEJ 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria formalne i podlega ocenie merytorycznej 
  TAK   NIE 

 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………       

3. ……………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………. 

(czytelne podpisy członków Komisji konkursowej) 

 

 

 

 

 

 

Krasnystaw, dnia ………………………………………………………………… 

 

 


