Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na: realizację zadania publicznego
dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu
Nowodworskiego w 2022 r.
KARTA OCENY OFERTY
I.

Dane oferenta

Pełna nazwa, adres
Forma prawna (zaznacz
właściwy kwadrat)

Stowarzyszenie 

Organizacja pożytku
publicznego (zaznacz
właściwy kwadrat)

Tak 

Nie 

Organizacja wpisana na
listę organizacji
pozarządowych
Wojewody (zaznacz
właściwy kwadrat)

Tak 

Nie 

II.

Fundacja 

Inne 

Rodzaj zadania

Nazwa zadania
Koszt całkowity zadania
Wnioskowana kwota
dotacji

% udział wkładu własnego
(finansowego i pozafinansowego)
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III.

Ocena formalna
1. Błędy formalne powodujące odrzucenie oferty

Lp. Rodzaj błędu formalnego

Oferent nie spełnia wymogów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
1 publicznego i o wolontariacie w zakresie
podmiotu uprawnionego do udziału w otwartym
konkursie ofert.

2 Oferta jest złożona na niewłaściwym formularzu.

3

Oferta nie została złożona w terminie wskazanym
w ogłoszeniu o konkursie.

Cele statutowe oferenta nie mieszczą się
4 w obszarze priorytetowym, w którym
realizowany jest konkurs.

5

Oferta nie przewiduje realizacji zadania
określonego w konkursie.

Oferta nie jest zgodna z ogłoszeniem
6 konkursowym w zakresie wspierania lub
powierzenia zadań publicznych.

Czy wystąpił błąd
formalny? (zaznacz
właściwy kwadrat)

Informacja o sposobie
postępowania
w przypadku wystąpienia
błędu formalnego

Tak 

Nie 

Brak możliwości
uzupełnienia oferty.
Możliwość złożenia
zastrzeżenia do oceny
formalnej.

Nie 

Brak możliwości
uzupełnienia oferty.
Możliwość złożenia
zastrzeżenia do oceny
formalnej.

Nie 

Brak możliwości
uzupełnienia oferty.
Możliwość złożenia
zastrzeżenia do oceny
formalnej.

Nie 

Brak możliwości
uzupełnienia oferty.
Możliwość złożenia
zastrzeżenia do oceny
formalnej.

Nie 

Brak możliwości
uzupełnienia oferty.
Możliwość złożenia
zastrzeżenia do oceny
formalnej.

Nie 

Brak możliwości
uzupełnienia oferty.
Możliwość złożenia
zastrzeżenia do oceny
formalnej.

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 
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Lp. Rodzaj błędu formalnego

Oferta zakłada wykorzystanie całości lub części
7 dotacji na działania związane z działalnością
gospodarczą oferenta.

Oferta nie przewiduje realizacji zadania
8 adresowanego do mieszkańców powiatu
nowodworskiego.

Oferta przekracza określony w ogłoszeniu
konkursowym limit ofert możliwych do złożenia
przez jednego oferenta.

Czy wystąpił błąd
formalny? (zaznacz
właściwy kwadrat)

Informacja o sposobie
postępowania
w przypadku wystąpienia
błędu formalnego

Tak 

Nie 

Brak możliwości
uzupełnienia oferty.
Możliwość złożenia
zastrzeżenia do oceny
formalnej.

Nie 

Brak możliwości
uzupełnienia oferty.
Możliwość złożenia
zastrzeżenia do oceny
formalnej.

Nie 

Brak możliwości
uzupełnienia oferty.
Możliwość złożenia
zastrzeżenia do oceny
formalnej.

Tak 

Tak 
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2.

Uchybienia wymagające uzupełnienia lub poprawienia pod rygorem odrzucenia oferty

Rodzaj uchybienia formalnego

Czy wystąpiło
uchybienie
formalne?
(zaznacz
właściwy
kwadrat)

Czy uzupełniono lub
poprawiono uchybienie
formalne? (zaznacz
właściwy kwadrat)

1

Oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są
właściwie wypełnione.

Tak 

Nie 

Tak 

Nie 

2

Do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych
załączników.

Tak 

Nie 

Tak 

Nie 

Oferta nie została podpisana przez upoważnione do
3 tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innym
właściwym rejestrem).

Tak 

Nie 

Tak 

Nie 

Informacje podane w ofercie nie są spójne
z zawartymi w KRS lub innym właściwym rejestrem.

Tak 

Nie 

Tak 

Nie 

Tak 

Nie 

Tak 

Nie 

Tak 

Nie 

Tak 

Nie 

Lp.

4

Oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów
zadania mimo, że jego statut lub inny dokument
5
wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej
działalności pożytku publicznego.
6

Kopie złożonych dokumentów nie są poświadczone za
zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami.

Oferta została zakwalifikowana do etapu oceny merytorycznej (zaznacz właściwy kwadrat)
Tak 
Nie 
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Uzasadnienie (tylko w przypadku odrzucenia oferty):
(miejsce do wpisania uzasadnienia)

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

Data i podpisy osób dokonujących oceny formalnej:
(miejsce na datę i podpisy)
……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………
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IV.

Ocena merytoryczna:

Kryterium oceny

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, w szczególności:
1) ocena czy zaproponowane w ofercie działania przyczynią się do osiągnięcia
zakładanych celów realizacji zadania publicznego,

Maksymalna
ocena
punktowa

Przyznana
ocena
punktowa

od 20 do 30
punktów

2) ocena adekwatności i innowacyjności zaproponowanych działań do
zakresu zadania konkursowego,
3) ocena właściwego doboru adresatów proponowanych działań.
Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób
uczestniczących w realizacji zadania, w szczególności:

od 20 do 30
punktów

1) ocena oferowanej ilości osób uprawnionych do świadczenia nieodpłatnej
pomocy prawnej / poradnictwa obywatelskiego (ocenie podlegać będą
zawarte umowy oraz promesy zawarcia umowy zgodnie art. 11 ust. 3 pkt 2
(art. 11 ust. 3a ustawy);
2) ocena kwalifikacji i doświadczenia personelu proponowanego do realizacji
zadania;
3) proponowane własne działania promocyjne dotyczące realizacji zadania
publicznego;
4) proponowane dodatkowe działania związane z realizacją ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 294 z późniejszymi zmianami)
Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział wkładu własnego,
w tym środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,
w szczególności:

od 15 do 20
punktów

1) ocena racjonalności i efektywności zaplanowanych wydatków;
2) ocena niezbędności wydatków do realizacji zadania i osiągania jego celów;
3) ocena prawidłowości sporządzenia kosztorysu i kwalifikowalności kosztów
(przejrzystość i poprawność rachunkowa, zgodność z założonymi limitami
określonymi w ogłoszeniu konkursowym, brak konieczności modyfikacji na
etapie oceny formalnej);
4) ocena zgodności proponowanych stawek jednostkowych ze stawkami
rynkowymi.

Strona 6 z 7

Kryterium oceny

Maksymalna
ocena
punktowa

Ocena wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków), w szczególności:

od 10 do 20
punktów

Przyznana
ocena
punktowa

1) ocena wkładu rzeczowego;
2) ocena zaplecza osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków) i sposób jego wykorzystania.
Ocena dotychczasowego doświadczenia oferenta w zakresie udzielania porad
prawnych, poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia edukacji prawnej

od – 5 do 01

Liczba punktów ogółem

1002

V.

Ocena końcowa

Proponowana kwota dotacji (wpisz kwotę) ............................................. zł.
Uwagi dotyczące oferty i proponowanej kwoty dotacji
(miejsce do wpisania uwag)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Data i podpisy członków komisji konkursowej:
(miejsce na datę i podpisy)
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

1

0 punktów dla podmiotów, których doświadczenie przekracza okres 5 lat, i kolejno: 2 dla podmiotów z 4
letnim doświadczeniem, 3 pkt dla podmiotów z 3 letnim doświadczeniem, 5 pkt dla pomiotów z 2 letnim
doświadczeniem
2
maksymalna liczba punktów w poszczególnych kryteriach oceny zostanie indywidualnie ustalona w danym
konkursie ofert, suma liczby punktów z poszczególnych kryteriów musi wynosić 100
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