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Załącznik nr 4 

Karta oceny formalnej 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

1. Nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu  

2. Tytuł zadania publicznego  

3. Nazwa i adres Oferenta  

4. Nr kancelaryjny oferty  

 

PRAWIDŁOWOŚĆ ZŁOŻONEJ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM  

1. Oferta realizacji zadania publicznego została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym  TAK  NIE 

2. Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta  TAK  NIE 

3. Oferta realizacji zadania publicznego została sporządzona na odpowiednim druku  TAK  NIE 

4. Termin realizacji zadania publicznego zawiera się w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym  TAK  NIE 

5. Zadanie dotyczy działalności statutowej oferenta  TAK  NIE 

6. Oferta jest wypełniona kompletnie i czytelnie  TAK  NIE 

7. Oferta posiada podpis/podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (zgodnie z aktualnym 

odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru ) 

 TAK  NIE 

8. Wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania spełnia kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursowym  TAK  NIE 

9. Do oferty załączone zostały następujące załączniki:  TAK  NIE 

a) Harmonogram  TAK  NIE 

b) Kalkulacja przewidywanych kosztów  TAK  NIE 

c) Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego  TAK  NIE 
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d) Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa 

handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

 TAK  NIE 

e) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentówa.- w przypadku wyboru innego sposobu 

reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego 

rejestru. 

 TAK  NIE 

 
KRYTERIA FORMALNE 

 

Uwagi dotyczące oceny formalnej: 

 

 

Oferta spełnia wszystkie wymagane 

kryteria formalne i podlega ocenie 

merytorycznej 

 

Imię i nazwisko członka komisji 

dokonującego oceny formalnej 

 

 

 

 

                ……………………………………………. 
                   
                                (czytelny podpis) 


		2018-04-10T17:08:39+0200




