
Załącznik nr 3 do Regulaminu  dotacji  
na realizację zadań publicznych  

w obszarze pożytku publicznego  
  

 

KARTA MERYTORYCZNEJ  

OCENY OFERTY 
 

Rodzaj zadania publicznego 
 

 

 Tytuł realizowanego zadania 

publicznego 

 

 

Nazwa organizacji 

pozarządowej, składającej 

ofertę 

 

 

 

Data wpływu oferty 

 
 

 

 
 

Kryteria 
Wskazanie w 

Ofercie 
Punktacja 

Ocena członka 

Komisji 

konkursowej 

I. Kryteria merytoryczne 

1) Celowość zadania publicznego i jego zgodność z założeniami konkursu Sekcja III.1-3  0-10  

2) Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację 

pozarządową składającą ofertę, w tym ocena wcześniejszej jej 

działalności 

Sekcja IV.1  0-3  

3) Proponowana jakość wykonania zadania i działań realizowanych w jego 

ramach, w tym ocena produktów lub usług powstałych w wyniku 

realizacji zadania publicznego 

Sekcja III.2,3,5  0-5  

4) Kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa 

będzie realizować zadanie publiczne 
Sekcja IV.2  0-4  

5) Planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, 

w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków 
Sekcja IV.2  0-5  

6) Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego, w tym ocena 

wskazanych zmian społecznych planowanych do osiągnięcia w wyniku 

realizacji zadania publicznego 

Sekcja III.5,6  0-6  

7) W przypadku wsparcia, planowany przez organizację pozarządową 

udział środków finansowych własnych lub środków finansowych 

pochodzących z innych źródeł  na realizację zadania publicznego 

Sekcja VB  0-5  

II. Kryteria finansowe 

1) Zasadność (racjonalność, spójność i celowość) kosztów realizowanego 

zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 

zadania 
Sekcja V 

0-5  

2) Adekwatność kosztów, w tym realność przyjętych w kalkulacji stawek 

oraz przejrzystość budżetu   
0-5  

3) Kwalifikowalność kosztów zadania publicznego 0-5  

III. Kryteria za współpracę 

1) Wskazanie partnerów i opis ich zaangażowania w realizację zadania  

publicznego,   

Sekcja III.3  

Sekcja VI.2 

Sekcja V.C   
0 lub 1  

2) Złożenie oferty wspólnej   Sekcja II.1  0 lub 3  

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW na powierzenie 52  

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW na wsparcie 57  

 

PODSUMOWANIE 

OCENA MERYTORYCZNA  

OCENA FINANSOWA  

OCENA ZA WSPÓŁPRACĘ    

Ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, w tym rzetelność, terminowość 

oraz sposób rozliczenia  otrzymanych na ten cel środków  (punktacja: -3, -2, -1, 0) 

 

ŁĄCZNA LICZBA  PUNKTÓW OTRZYMANYCH / liczba maksymalnych punktów  

 

 

   Opole, dnia ......................................................                  .......................................................................... 

 (podpis członka Komisji konkursowej) 

 


