Załącznik nr 1 do ogłoszenia o drugim otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Województwa
Łódzkiego
w
ramach
Budżetu
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE
NA PLUS” na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Karta oceny formalnej
Komórka organizacyjna lub jednostka
ogłaszająca konkurs
Oferta nr:
Rodzaj zadania publicznego:
Tytuł zadania publicznego:
Podmiot składający ofertę:

Ocena formalna

Lp.

1.
2.
3.
4.

5.

Kryteria formalne

Tak

Nie

Zwrócono
się o
uzupełnienie
braku
/poprawę
błędu
do dnia

Dokonano
uzupełnienia
z dniem….

Oferta została wypełniona na
odpowiednim wzorze.
Oferta została złożona
w odpowiedniej siedzibie.
Oferta została złożona w terminie
zawartym w ogłoszeniu.
Rodzaj zadania wskazany w ofercie
w pkt. I.2 jest zgodny z rodzajem
zadania wskazanym w ogłoszeniu:
 w pkt. III.3 oferty wskazano tytuł
zadania zgodny z tytułem
wskazanym w części I ogłoszenia.
Wskazano prawidłowy organ
administracji publicznej, do którego
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6.

7.

8.

9.
10.

a)

b)

c)

d)

11.

12.

jest adresowana oferta.
Termin realizacji zadania wskazany
w ofercie mieści się w przedziale
czasowym wskazanym w pkt. III.4
ogłoszenia.
Oferta została złożona przez
podmiot/podmioty uprawnione
(na podstawie informacji zawartej
w ofercie).
Oferent (oferenci) zamierzają
realizować zadanie na rzecz
Województwa Łódzkiego lub jego
mieszkańców.
Oferta zawiera wszystkie warunki
zawarte w pkt. III.3 ogłoszenia
dotyczące realizowanego zadania.
Kalkulacja przewidywanych kosztów
jest prawidłowo wypełniona:
 wysokość dotacji, o którą występuje
oferent (oferenci) mieści się
w przedziale określonym w
ogłoszeniu o konkursie (na
podstawie pkt. V.B oferty),
 limit kosztów administracyjnych
obsługi zadania publicznego
wskazany w ofercie jest zgodny
z zapisami ogłoszenia
konkursowego (jeśli dotyczy),
 oferent (oferenci) wykazuje do
pokrycia w zadaniu tylko koszty
kwalifikowane,
 Pkt V „Kalkulacja przewidywanych
kosztów realizacji zadania
publicznego” oferty nie zawiera
błędów rachunkowych, pisarskich,
logicznych.
Oferent (oferenci) wypełnił
oświadczenia w pkt. VII oferty.
Oferta jest prawidłowo podpisana
przez upoważnionego
przedstawiciela / przedstawicieli
oferenta (oferentów) – zgodnie z KRS
(jeśli dotyczy):
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13.

14.

a) do oferty załączono
pełnomocnictwo do działania
w imieniu oferenta jeżeli
upoważnienie nie wynika
z właściwego rejestru,
b) oferent wskazał podstawę prawną
reprezentacji wobec organu
administracji publicznej w pkt.
VI oferty (w przypadku oferty
wspólnej).
Oferta odpowiada rodzajowi zadania
wskazanego w ogłoszeniu
konkursowym (treść oferty).
Liczba ofert złożona przez oferenta
mieści się w limicie liczby złożonych
ofert w konkursie.

…… Oferent usunął wszystkie braki formalne w przewidzianym terminie i oferta może
być oceniana merytorycznie.
…… Oferent nie usunął braków formalnych w przewidzianym terminie – oferta
została odrzucona.1
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Oferta kwalifikuje się do
odrzucenia

Oferta kwalifikuje się do
oceny merytorycznej

…………………………

…………………………

Data i podpis/y

Data i podpis/y

Zaznaczyć właściwe sformułowanie znakiem „X”.
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