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Załącznik nr 1  
do szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych  

w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  
o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2014” 

KARTA OCENY FORMALNEJ       

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za organizację 
konkursu 

 

Nr oferty  

Zakres zadania publicznego  

Rodzaj zadania publicznego  

Tytuł zadania publicznego  

Podmiot składający ofertę  

 

Usuni ęto 
braki 
formalne 

Lp KRYTERIA FORMALNE TAK NIE 

 
TAK NIE 

 KRYTERIA NIE PODLEGAJ ĄCE UZUPEŁNIENIU     

1 Koperta z ofertą została opisana zgodnie z warunkami konkursu     
2 Oferta została złożona w terminie     
3 Oferta została sporządzona na właściwym formularzu     
4 Oferta jest wypełniona komputerowo      
5 Oferta została złożona przez podmiot / podmioty uprawnione     
6 Zadanie publiczne jest zgodne z działalnością statutową oferenta (oferentów)     
7 Zadanie będzie realizowane na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański i jej 

mieszkańców 
    

8 Rodzaj zadania wskazany w ofercie jest zgodny z rodzajem zadania wskazanym 
w ogłoszeniu o konkursie 

    

9 Termin realizacji zadania wskazany w ofercie mieści się w przedziale czasowym 
wskazanym w ogłoszeniu 

    

10 Budżet projektu jest prawidłowo wypełniony:     
 - wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza maksymalnej kwoty 

dofinansowania na poszczególny rodzaj zadania, określonej w ogłoszeniu 
konkursowym 

    

 - oferent zapewnia minimum 20% wkładu własnego w realizację zadania     
 - oferent (oferenci) nie wykazuje do pokrycia z dotacji kosztów 

niekwalifikowanych  
    

 KRYTERIA PODLEGAJ ĄCE UZUPEŁNIENIU     

 - odnotowano występowanie błędów rachunkowych możliwych do usunięcia, nie 
wpływających na wysokość kwoty wnioskowanej dotacji i wkładu własnego 
oferenta 

    

11 Oferta została podpisana przez osobę / osoby uprawnione     
12 Dokonano wymaganych skreśleń     
13 Załączone są wymagane dokumenty (oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia 
    

 - aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne 
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go 
reprezentujących lub wskazanie adresu internetowego, pod którym znajduje się 
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aktualny odpis z rejestru 
 - kopię statutu organizacji (z pieczęcią organizacji, aktualną datą, dopiskiem „za 

zgodność z oryginałem” i podpisem – na każdej stronie) 
    

 - umowę partnerską lub oświadczenie partnera o współdziałaniu w przypadku, 

gdy zadanie realizowane jest przy udziale innych podmiotów 

    

 - oświadczenie, że zadanie (podać tytuł zadania) zostanie wykonane zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy 

    

 

WSZYSTKIE POLA W OFERCIE POWINNY ZOSTAĆ WYPEŁNIONE! 

Uwagi dot. braków formalnych  

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

 

 

 TAK NIE 

Oferta nie zawiera braków formalnych lub wszystkie braki formalne zostały 
usunięte w przewidzianym terminie 

  

Oferta kwalifikuje się do oceny merytorycznej   

 

 

 

Starogard Gdański, ______________             ___________________________________________ 

          (data)   (imię, nazwisko i podpis osoby/osób dokonującej oceny formalnej) 

 

 

 

 


