
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 149/2020 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 5 lutego 2020 r.

               Brzeg, dnia......................................

KARTA  OCENY  FORMALNEJ  OFERTY  KONKURSOWEJ
...............................................................................................................................................

(numer oferty)

...............................................................................................................................................
(tytuł zadania)

...............................................................................................................................................
(nazwa organizacji)

warunki formalne tak nie uwagi

1. Czy jest to jedyna oferta złożona przez organizację 
w konkursie?

 
Jeżeli zaznaczono NIE ofertę

pozostawia się bez rozpatrzenia
i bez oceny kolejnych warunków

2. Czy oferta została złożona na prawidłowym formularzu?  
Jeżeli zaznaczono NIE ofertę

pozostawia się bez rozpatrzenia
i bez oceny kolejnych warunków

3. Czy oferta jest kompletnie wypełniona i czytelna?  
Jeżeli zaznaczono NIE ofertę

pozostawia się bez rozpatrzenia
i bez oceny kolejnych warunków

4. Czy zakres zadania określonego w ofercie wpisuje się
       w przedmiot konkursu?

 
Jeżeli zaznaczono NIE ofertę

pozostawia się bez rozpatrzenia
i bez oceny kolejnych warunków

5. Czy wysokość dotacji, o którą ubiega się organizacja 
przekracza 80% kosztu całkowitego zadania, przekracza 
kwotę 5.000 zł?

 
Jeżeli zaznaczono TAK ofertę

pozostawia się bez rozpatrzenia
i bez oceny kolejnych warunków

6. Czy dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów 
wskazanych w § 3 ust. 7 ogłoszenia konkursowego?

 
Jeżeli zaznaczono TAK ofertę

pozostawia się bez rozpatrzenia
i bez oceny kolejnych warunków

7. Czy z dotacji Powiatu Brzeskiego finansowane są 
koszty udziału w zadaniu wyłącznie mieszkańców 
powiatu brzeskiego (z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 ogłoszenia 
konkursowego)

 

Jeżeli zaznaczono NIE ofertę
pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

8. Czy do oferty został dołączony statut/regulamin organizacji?
      W przypadku złożenia kopii - czy została potwierdzona jej
      zgodność z oryginałem?

 

Jeżeli zaznaczono NIE wzywa się
do uzupełnienia oferty

pod rygorem pozostawienia 
bez rozpatrzenia w razie

nieuzupełnienia w terminie

9. Czy oferta została podpisana przez osoby do tego 
uprawnione?

 

Jeżeli zaznaczono NIE wzywa się
do uzupełnienia oferty

pod rygorem pozostawienia 
bez rozpatrzenia w razie

nieuzupełnienia w terminie

10. Czy statut/regulamin organizacji przewiduje działalność 
w zakresie kultury

 
Jeżeli zaznaczono NIE ofertę

pozostawia się bez rozpatrzenia

Podpisy członków Komisji : 1. ......................................... 5. ......................................
2. ......................................... 6. ......................................
3. .......................................... 7. ......................................
4. ..........................................


	KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY KONKURSOWEJ

