
 

Załącznik nr 2 

Karty oceny merytorycznej oferty 

INFORMACJE OGÓLNE 

Numer konkursu  

Rodzaj zadania publicznego  

Tytuł zadania publicznego  

Nazwa oferenta  

Kwota wnioskowana  

OCENA MERYTORYCZNA 

Kryteria oceny 

Punktacyjna ocena 
merytoryczna oferty 

Maks. 
liczba 
pkt. 

Przyznana 
liczba pkt. 

Uwagi 

1. 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.  
W szczególności ocena: 
- czy zaproponowane w ofercie działania przyczynią się do osiągnięcia 
zakładanych celów realizacji zadania publicznego, 
- właściwego doboru adresatów działań, 
- adekwatności i innowacyjności zaproponowanych działań w stosunku do 
rodzaju zadania publicznego 

7  

 

2. 

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w 
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. W szczególności ocena: 
- racjonalności i efektywności zaplanowanych wydatków, 
- zgodności proponowanych stawek jednostkowych ze stawkami rynkowymi, 
- niezbędności wydatków w stosunku do odpowiedniej jakości zrealizowania 
zadania publicznego. 

6  

 

3. 

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale 
których oferent będzie realizować zadanie publiczne. W szczególności: 
- potencjału organizacyjnego oferenta i jego dotychczasowych doświadczeń do 
zakresu realizacji zadania, 
- kwalifikacji i doświadczenia personelu proponowanego do realizacji zadania, 
- sposobu zarządzania realizacją zadania (m.in. czytelny podział obowiązków). 

6  

 

4. 
Ocena wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia 
wolontariuszy i praca społeczna członków) 

5  
 

5. 
Ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przez 
oferenta, w szczególności rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia 
otrzymanych na ten cel środków. 

 
4 
 

 
 

6 Ocena planowanego wkładu własnego finansowego1 2   

Ogólna liczba punktów 30   

Łączna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny 
merytorycznej (określona przez komisję konkursową) 

 
 

PODSUMOWANIE 

Komisja rekomenduje dofinansowanie zadania w wysokości: 
 
 

Zakres dofinansowania dotyczy: 
 
 

Komisja konkursowa nie udziela rekomendacji dla ocenianej oferty z przyczyn: ……………………………………….. 
Wynik głosowania: Za dofinansowaniem oferty: Przeciw dofinansowaniu oferty: Wstrzymało się: 

 
 

  

                                                      
1  Usunąć w przypadku powierzenia zadania publicznego. 



 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej          

Imię i nazwisko 
Funkcja w komisji 

konkursowej 
Podpis 

1.  przewodniczący  

2.  członek  

3.  członek  

4.  członek  

5.  członek  

6.  członek  

7.  członek  

Radom, dnia   ………………………………. r. 


