
Załącznik Nr 3 do ogłoszenia 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego 

Status oceny: 

Numer oferty: 

Tytuł oferty: 

Nazwa organizacji / grupy: 

 

 

Karta Oceny Merytorycznej 
 

oferty złożonej w konkursie: 

 

……………………………………………………………….………………………………… 
(podaje się rodzaj zadania publicznego) 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 
oceniającego      

1 

Kryterium 1 możliwość realizacji projektu przez oferenta, w tym komplementarność zadania z innymi 

działaniami oferenta lub lokalnych instytucji (0,00 – 10) 

punktacja      

2 

Kryterium 2 spójność opisu zadania podanego w ogłoszeniu konkursu ofert z zakresem rzeczowym 

projektu, w tym z założonymi rezultatami, planem i harmonogramem oraz kalkulacją kosztów  

(0,00 – 10) 

punktacja      

3 
Kryterium 3 zasięg terytorialny projektu (0,00 – 5) 

punktacja      

4 

Kryterium 4 adresaci projektu (charakterystyka grupy docelowej, w tym liczba odbiorców, sposób 

pozyskiwania uczestników) (0,00 – 5) 

punktacja      

5 

Kryterium 5 zasoby kadrowe, które będą wykorzystane do realizacji projektu (świadczenia 

wolontariuszy, praca społeczna członków, kwalifikacje osób, przy udziale których realizowany będzie 

projekt) (0,00 – 10) 

punktacja      

6 
Kryterium 6 zasoby rzeczowe, które będą wykorzystane do realizacji projektu (0,00 – 5) 

punktacja      

7 

Kryterium 7 kalkulacja kosztów realizacji projektu, w tym realność i klarowność kalkulacji kosztów  

w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu (opis pozycji kalkulacji kosztów, prawidłowa 

kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii, realność przyjętych w kalkulacji stawek)  

(0,00 – 10) 

punktacja      

8 

Kryterium 8 wkład własny oraz świadczenia pieniężne od odbiorców zadania (0,00 – 5) 

stosowana punktacja:  

a) udział równy wymaganemu w konkursie – 0 pkt,  

b) udział do 5 % włącznie powyżej wymaganego – 1 pkt,  

c) udział do 10 % włącznie powyżej wymaganego – 2 pkt,  

d) udział do 15 % włącznie powyżej wymaganego – 3 pkt,  

e) udział do 20 % włącznie powyżej wymaganego – 4 pkt,  

f) udział od 20,01 % powyżej wymaganego – 5 pkt 

punktacja      
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9 

Kryterium 9 wkład własny finansowy oraz świadczenia pieniężne od odbiorców zadania w całkowitym 

koszcie realizacji zadania (0,00 – 5) 

stosowana punktacja:  

a) udział do 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania – 1 pkt,  

b) udział do 10 % całkowitego kosztu realizacji zadania – 2 pkt,  

c) udział do 15 % całkowitego kosztu realizacji zadania – 3 pkt,  

d) udział do 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania – 4 pkt,  

e) udział powyżej 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania – 5 pkt 

punktacja      

10 

Kryterium 10 doświadczenie organizacji w realizacji zadań we współpracy z administracją publiczną 

(w tym ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia realizacji zadań zleconych 

dotychczas przez Powiat) (0,00 – 5) 

punktacja      

 
SUMA PUNKTÓW 

punktacja      

 

Imię i nazwisko Data oceny 

  

  

  

  

  

  

 

 
 

…………………………………. 
(podpis oceniającego) 

 

…………………………………. 
(podpis oceniającego) 

 

…………………………………. 
(podpis oceniającego) 

 

…………………………………. 
(podpis oceniającego) 

 

…………………………………. 
(podpis oceniającego) 

 

…………………………………. 
(podpis oceniającego) 
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