
 

 

 

 

Karta Oceny Formalnej Oferty nr ........ 
 

 

A OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE 
TAK / NIE 
/ NIE DOT. 

DO 
KOREKTY 

Uwagi  

1.  Czy ofertę złożono w terminie określonym  
w ogłoszeniu o konkursie? 

  
- 

Jeżeli zaznaczono NIE 
ofertę pozostawia się 
bez rozpatrzenia 

2.  Czy oferta została złożona przez Podmiot 
uprawniony do udziału w konkursie? 

  
- 

Jeżeli zaznaczono NIE 
ofertę pozostawia się 
bez rozpatrzenia 

3.  Czy zakres zadania określonego w ofercie wpisuje 
się w zakres zadania określonego w ogłoszeniu  
o konkursie? 

  
- 

Jeżeli zaznaczono NIE 
ofertę pozostawia się 
bez rozpatrzenia 

4.  Czy zasięg  (terytorialny i/lub osobowy) zadania 
został określony w ofercie jako co najmniej 
wojewódzki, tzn. obejmujący co najmniej dwa 
powiaty? 

  
- 

Jeżeli zaznaczono NIE 
ofertę pozostawia się 
bez rozpatrzenia 

5.  Czy Podmiot prowadzi działalność odpłatną  
w przypadku pobierania świadczeń od adresatów 
zadania – jeśli dotyczy 

   

6.  Czy oferta została złożona przez Generator eNGO  
i podpisana w wersji elektronicznej profilem 
zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez 
osoby uprawnione oraz wysłana poprzez 
platformę ePUAP  

   

7.  Czy  Podmiot opisał zakładane rezultaty,  
w tym co będzie bezpośrednim efektem realizacji 
zadania, jaka zmiana społeczna zostanie 
osiągnięta poprzez realizację zadania, czy 
przewidywane jest wykorzystanie rezultatów 
osiągniętych w trakcie realizacji zadania w 
dalszych działaniach Podmiotu? 

  
 
 

 

8.  Czy Podmiot opisał komplementarność  
z innymi działaniami? 

   

9.  Czy wkład własny  Podmiotu, , jest w wymaganej 
wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie  
(w przypadku wsparcia realizacji zadania) 

   

10.  Czy w budżecie zadania określonego w ofercie 
uwzględniono środki finansowe na promocję 
zadania?  

(nie dotyczy zadań realizowanych ze środków 
PFRON) 

   

 

 



 

Imiona i Nazwiska, podpisy członków komisji dokonujących oceny formalnej: 

…................................................................... 

…................................................................... 

…................................................................... 

…................................................................... 

 

B 

 

DECYZJA W SPRAWIE 
 POPRAWNOŚCI OFERTY 

 
TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

1. 

Czy wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria 
formalne weryfikowane na etapie oceny 
formalnej i może zostać przekazany do oceny 
merytorycznej? 

 

2. 

Czy wniosek może zostać skierowany do 
uzupełnienia i/lub korekty (zgodnie z zapisami 
ogłoszenia o konkursie)? 

 


