
 

Załącznik Nr 1 

do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród 

społeczeństwa Gminy Krasnosielc 
 

KARTA OCENY OFERTY 
 
Nazwa zadania określonego w konkursie Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, 
sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc 
 
Nazwa i adres organizacji: ………………………………… 
Numer oferty: …………………………………………… 
 
Imię i nazwisko oceniającego: ……………………………… 
 
 

Lp. Rodzaj kryterium Liczba punktów Uwagi 

1. Formalne: 
- właściwy termin złożenia oferty (ocena w skali: 0-1) 
 

  

- zgodność formularza oferty ze wzorem określonym w  
Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw 
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w 
sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2057) (ocena w skali: 0-1) 
 

- wnioskowana dotacja nie przekracza limitu środków 
przeznaczonych w budżecie jst na ten cel (ocena w 
skali: 0-1) 
 

- wnioskodawca załączył wszystkie wymagane 
dokumenty - oryginały lub kopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem (ocena w skali: 0-1) 
 



 

 

 

2. 
 

Merytoryczne: 
- zbieżność projektu z wymogami zadania (ocena w 
skali: 0-3) 
 

  

3. 
 

Społeczne: 
- dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla 
mieszkańców Gminy Krasnosielc, a także przewidziana 
liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie na realizowane 
zadania w ramach projektu (ocena w skali: 0-2) 
 

  

- działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu 
ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie 
(ocena w skali: 0-4) 
 

  

4. 
 

Finansowe: 
 – koszty realizacji planowanego zadania, ocena 
kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, 
oszczędności oraz efektywności wykonania oraz udział 
środków własnych oraz innych źródeł finansowania, 
zakładani partnerzy (ocena w skali: 0-2) 
 

  

5. 
 

Organizacyjne: 
 – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w 
skali: 0-3) 
 

  

- analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia 
zadań zleconych wnioskodawcy w ubiegłych latach 
(ocena w skali: 0-1) 
 

  

 

RAZEM:  PODPIS OCENIAJĄCEGO: 

 

 

  
 



 

 

Załącznik Nr 2 
do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród 
 społeczeństwa Gminy Krasnosielc 

 

Zbiorcza Karta Oceny Ofert wraz z propozycją wysokości dotacji 
 

 

Lp. Nazwa zadania Organizacja 
Punktacja dokonana przez członków komisji 

konkursowej 

Średnia liczba 

punktów 

Oferta przeszła 

pozytywnie ocenę 

formalną i 

merytoryczną 

Rekomendow

ana wysokość 

dotacji 

Uwagi 

1 2 3 4 5  Tak/Nie   

            

            

 

                                                                                                                                                                           
Krasnosielc, dnia ……………….. 
 
 
 
 
    .  

Przewodniczący Komisji Konkursowej: ………………………… 

                                                                                                                                                                                                  Członkowie:  .……………………….. 
…...……………………. 
.…..……………………. 
…..…………………….. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 
do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród 
społeczeństwa Gminy Krasnosielc 

 
 

 

Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych 
 
 
 

 

Lp. Nazwa zadania Organizacja Uzasadnienie 
    

 

 

 

 

 

 

Krasnosielc, dnia ………………………….   

 
 
    

 
 

Przewodniczący Komisji Konkursowej: …………………………                                                                                                                                                                                           
Członkowie:  .……………………….. 

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

 
 
 
 
Osoba sporządzająca wykaz: ………………………. 
 

 

 



 

 

Załącznik Nr 4 
do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród 
społeczeństwa Gminy Krasnosielc 

 

PROTOKÓŁ 

 

z przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc 

 
Komisja konkursowa w składzie:  

 
Przewodniczący:  ……………………. 
Członkowie:   ……………………. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

 
dokonała oceny ofert, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Krasnosielcu w terminie do 6 marca 2023 r.  
 
Zgodnie z ogłoszonym konkursem, który umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz tablicy ogłoszeń, ostateczny termin 
składania ofert upłynął w dniu 6 marca 2023 r. W tym też terminie wpłynęły następujące oferty:  

 

Numer oferty: ………………  Nazwa i adres organizacji: ……………………………………………. 
Numer oferty: ………………  Nazwa i adres organizacji: …………………………………………….  
 
Po wnikliwym przeanalizowaniu złożonych ofert komisja stwierdziła, że oferta nr …… złożona przez …………………… spełnia/nie spełnia wszystkie 
kryteria formalne, merytoryczne, społeczne, finansowe i organizacyjne i otrzymuje średnią ocenę punktową: ………… 
Wg regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego 
trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi ………. 
    

Uwagi dot. rozstrzygnięcia/wnioski komisji: Nie dotyczy 

Krasnosielc, dnia …………………..     
Przewodniczący Komisji Konkursowej: ………………………… 

                                                                                                                                                                                                  Członkowie:  .……………………….. 
…...……………………. 
…..……………………. 
…..…………………….. 

 


