KARTA OCENY FORMALNEJ
Nazwa zadania:

Numer oferty:

Zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:
„ Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2017-2022”
Nazwa oferenta:

Kryteria formalne określone w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert
1

Oferent prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej
konkursem

2

Oferent złożył ofertę w terminie określonymi w ogłoszeniu

3.

Oferent złożył prawidłowo wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi
określonymi w ogłoszeniu załącznikami

Oferta jest dopuszczona do oceny merytorycznej (wpisać TAK lub NIE)

Uzasadnienie :

Data ……………………………

Podpisy członków
Komisji:

Spełnia (TAK)

Nie spełnia
(NIE)

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Nazwa zadania:

Numer oferty:

Zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:
„ Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach
2017-2012”
Nazwa oferenta:

Kryteria merytoryczne określone w ogłoszeniu
otwartego konkursu ofert
1

2

3

4

5.

6.

Skala punktów 0-10

Możliwość realizacji zadania publicznego przez
organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w ar.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji
zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania
Proponowana jakość wykonania zadania, w
tym doświadczenie oferenta i kwalifikacje osób,
przy udziale których organizacja pozarządowa
lub podmioty określone w art.3 ust3 w/w
ustawy będą realizować zadanie publiczne
Ocena planu rozwoju organizacji powiązanego
bezpośrednio lub pośrednio
z zadaniem
a dotyczącym :
-pomocy społecznej na terenie gminy
i społeczności lokalnej
-przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
-integracji i aktywizacji środowiska lokalnego
Uwzględnienie planowanego przez oferenta
planowanego wkładu rzeczowego i osobowego,
w tym świadczeń wolontariuszy
i pracy
społecznej członków
W przypadku organizacji , które realizowały
zadania zlecone w latach poprzednich analiza i
ocena tych realizacji przy uwzględnieniu
rzetelności i terminowości oraz sposobu
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
Łączna ilość przyznanych punktów

Uzasadnienie:

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

Ilość przyznanych
punktów

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Data ……………………………

Podpisy członków komisji Konkursowej :
1. ………………………………………………………
2. ……………………………………………………..
3. ……………………………………………………..
4. ……………………………………………………..
5. ……………………………………………………..
6. ………………………………………………………

