Załącznik Nr 1A
do Zarządzenia Prezydenta
Miasta Gdańska 1221/08
z dnia 31 lipca 2008r.

Karta oceny oferty

Nazwa oferenta
Tytuł projektu

I ETAP Ocena formalna oferty
Warunki formalne
Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu
o konkursie
Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych oferenta, zgodnie
z zapisami wynikającymi z KRSu lub innego dokumentu
określającego osobowość prawną
Do oferty został dołączony aktualny dokument określający
osobowość prawną ( wydany w okresie 3 miesięcy
poprzedzających termin złożenia oferty ) np. odpis z KRS-u
Do oferty został dołączony statut potwierdzony przez osobę
uprawnioną do reprezentacji oferenta
Do oferty zostało dołączone sprawozdanie merytoryczne
i finansowe z działalności oferenta za rok 2007 lub – w przypadku
dotychczasowej krótszej działalności – za cały okres działania
Oferta jest zgodna ze statutem oferenta

Ocena*

Jeżeli oferent spełnia dany warunek w rubryce „Ocena” wpisujemy 1, a jeżeli nie spełnia – 0.

*

Oferta została / nie została zakwalifikowana do II etapu konkursu.

Podpis oceniającego

II ETAP Ocena merytoryczna oferty
A. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZADANIAMI OGŁOSZONYMI DO REALIZACJI W RAMACH
KONKURSU 2008 ORAZ STRATEGII ROZWOJU MIASTA GDAŃSKA I STRATEGII
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
TAK

NIE

Oferta przyjęta/ odrzucona* ze względu na nie zgodność ze szczegółowymi warunkami konkursu
B. SZCZEGÓŁOWA OCENA MERYTORYCZNA

MERYTORYCZNE KRYTERIA OCENY OFERTY
Wartość merytoryczna projektu
( w szczególności sposób naboru uczestników, forma realizacji,
zakładane rezultaty i sposób ich oceny, ewaluacja itp. ) – (0-20 pkt)
Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w
realizację projektu – (0-15 pkt)
Zasoby lokalowe i sprzętowe oferenta odpowiednie do realizacji
zadania- (0-10 pkt)
Koszt realizacji projektu ( ze szczególnym uwzględnieniem stawek i
kosztów wynagrodzeń ) – (0-15 pkt)
Wysokość wkładu własnego w realizację zadania w porównaniu z
wnioskowaną kwotą dotacji – (0-10 pkt)
Korzystanie z innych źródeł finansowania projektu ( w szczególności
ze środków unijnych ) – (0-5 pkt)
Zaangażowanie wolontariuszy w realizację projektu – (0-10 pkt)
Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu – (0-5 pkt)
Dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Miastem Gdańsk –
(0-5 pkt)
Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej – (0-5 pkt)
Razem

Punktacja max 100 pkt.
OCENA WŁAŚCIWEGO
WYDZIAŁU

W razie braku odpowiedniego wydziału merytorycznego Urzędu Miejskiego, oferta zostanie
przekazana do oceny merytorycznej właściwej jednostce organizacyjnej Miasta.
*

Podpis Dyrektora
oceniającego

1

Ocena Komisji Konkursowej

<50
0

50-70
1

Rekomendacja do dofinansowania

71-85
2

2

86-100
3

3

Wydziału

