Załącznik nr 5 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadao publicznych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
OGÓLNE DANE DOT. OFERTY
1. Zakres zadania publicznego określonego w
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
konkursie:
2. Rodzaj zadania publicznego
3. Oferent
Kryterium

Punktacja

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.
a) doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadao,
b) innowacyjnośd – w jakim zakresie proponuje nowe metody realizacji zadania, czy upowszechnia sprawdzone
standardy działania
c) atrakcyjnośd form realizacji zadania

0-30 pkt.
0 - 10 pkt.
0 - 10 pkt.
0 - 10 pkt.

1. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania.
a) czytelnośd, klarownośd struktury wydatków
b)dokładny, realny kosztorys adekwatny do planowanych
w harmonogramie działao
2. Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.

0 – 15 pkt.
0 - 5 pkt.
0 - 10 pkt.

0 - 15 pkt.
5 pkt.

a) wniesienie wkładu finansowego w wysokości do 10% wartości oferty

4.

b) wniesienie wkładu finansowego w wysokości od 11% do 16 % wartości oferty

10 pkt.

c)

15 pkt.

wniesienie wkładu finansowego w wysokości powyżej 16 % wartości oferty

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

0 - 5 pkt.

- wniesienie wkładu osobowego
5.

Przyznane punkty

0 – 5 pkt.

Wkład rzeczowy np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia, usługa transportowa i inne.

0-15 pkt.

a) wniesienie wkładu rzeczowego w wysokości do 10 % wartości oferty
b) wniesienie wkładu rzeczowego w wysokości powyżej 11% wartości oferty

1-10 pkt.
11-15 pkt.
.

6. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania:
a) kwalifikacje osób, zaangażowanych w realizację zadania
b) ocena przydatności, efektywności i atrakcyjności zadania;

7. Ocena realizacji zleconych w latach poprzednich zadao publicznych
a) rzetelnośd i terminowośd oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Suma maksymalnej liczby punktów:

Uwagi dotyczące oceny merytorycznej

Podpisy członków Komisji oceniających ofertę:
1………………………………………………………
2……………………………………………………

……………………………………………………….
(podpis przewodniczącego Komisji)

3………………………………………………..

0- 10 pkt.
0-5 pkt.
0-5 pkt.

0 - 10 pkt.
0 - 10 pkt.
100 pkt.

