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KARTA OCENY  FORMLANEJ I MERYTORYCZNEJ PROJEKTU 

 

Numer oferty:   

 

Data wpływu Oferty: 

 

Nazwa Partnera składającego Ofertę: 

 

Data dokonania oceny: 

 

Status oferty po ocenie formalnej (pozytywna/negatywna) 

 

 

Deklaracja poufności i bezstronności 

Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanej przeze mnie oferty oraz, 

z e dołoz ę nalez ytej starannos ci dla zapewnienia bezstronnos ci w trakcie przeprowadzania oceny 

formalnej. 

 

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

Podpis Przewodniczącego Komisji Naboru     Data, miejscowos c  

 

…………………………………………                               ……………………………………… 

Podpisy Członko w Komisji Naboru      Data, miejscowos c  
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Lp. Kryterium formalne decyzja 

Spełnia Nie 

spełnia 

1  

Oferta została złożona na odpowiednim formularzu w języku polskim. 

  

2  

Oferta  złożona w odpowiednim miejscu i terminie w zamkniętej 

kopercie. 

  

3. Podmiot załączył: 

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z 

ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawy 

organizacji i umocowanie osób ją reprezentujących, 

2. Aktualny statut podmiotu, 

3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz 

podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów, 

4. Inne dokumenty wynikające z zapisów karty oceny formalnej 

stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu oraz dokumenty 

mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (np. referencje), 

5. Sprawozdanie finansowe - za ostatni zamknięty i zatwierdzony 

rok obrotowy 

6. Oświadczenie, że Podmiot nie podlega wykluczeniu z 

ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i nie dopuścił się 

wykorzystania środków publicznych niezgodnie z 

przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych 

procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości. 

7. Oświadczenie, że Podmiot nie zalega z uiszczeniem podatków, 

jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych 

odrębnymi przepisami. 

8. Oświadczenie, że wobec Podmiotu nie orzeczono zakazu 

dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 

podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz.769). 

9. Oświadczenie, że wobec Podmiotu nie mają zastosowania 

zapisy art. 9 ust. 1 pkt. 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1417 z 

późn. zm.). 

 

  

4 Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 

podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i nie dopuścił się 
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wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, 

wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

 

5 Podmiot nie zalega z uiszczeniem podatków, jak również z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub 

innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. 

 

  

6 Wobec Podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz.769). 

 

  

7 Podmiot posiada przychody za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok 

obrotowy na poziomie planowanych wydatków w projekcie 

wskazanych w ofercie współpracy (zgodnie z instrukcją wypełniania 

formularza wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach RPO 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) 

  

8 Wobec Podmiotu nie mają zastosowania zapisy art. 9 ust. 1 pkt. 2a 

Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1417 z późn. zm.). 

  

9 Podmiot potwierdził w złożonej ofercie zgodności działalności z celami 

partnerstwa. 

 

  

10 Podmiot wykazał w ofercie doświadczenie w realizacji wsparcia na 

rzecz grupy docelowej, np. udokumentowanie poprzez referencje.  

 

  

11 Podmiot zobowiązał się wnieść do projektu zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne, finansowe adekwatnie do wsparcia ujętego 

w projekcie. 

 

  

12 Podmiot zobowiązał się brać aktywny udział w realizacji całego 

projektu, w tym udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowaniu i 

zarządzaniu projektem oraz osiągnięciu trwałości projektu.  

  

 

3. Czy wniosek spełnia wymagania formalne i można go poddać ocenie merytorycznej? 
 

 Tak 

 Nie 

 

 

 



Załącznik Nr 4 do Regulaminu 

4 
 
 

Uzasadnienie niespełnienia wymagan  formalnych: 

 

 

 

 

Uzupełnienie oferty (jes li wymagane) w zakresie:  

 

 

Oceny dokonał Członek Komisji Naboru 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………. 

Data: ……………………………………………………………………………………….. 

Podpis: …………………………………………………………………………………….. 

 

Ocenę formalną zweryfikował i zatwierdził Przewodniczący Komisji Naboru 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Data: ……………………………………………………………………………………………. 

Podpis: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Kryterium merytoryczne  
MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW 

P

R

Z

Y

Z

N

A

N

A 

L

I

C

Z

B

A 

P

U

N

K

T

Ó

W 

Zgodność działania Partnera z celami partnerstwa  
Od 0 do 50 pkt 

 

Sprofilowany program wsparcia według indywidualnych 

potrzeb grup odbiorców Od 0 do 20 pkt 

 

 

Trafność doboru i opisu zadań, uzasadnienie Od 0 do 15 pkt 

 

Kalkulacja kosztów Od 0 do 15 pkt 
 

Deklarowany wkład Partnera  w realizację celu partnerstwa 

(zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), w 

realizację celu partnerstwa 

 

Od 0 do 40 pkt 
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Zasoby ludzkie (adekwatność kadry do proponowanych działań, 

kwalifikacje i doświadczenie) 
 

Od 0 do 16 pkt 

 

Zasoby organizacyjne (adekwatność i dostępność zadeklarowanych 

zasobów) Od 0 do 6 pkt 
 

Zasoby techniczne (możliwość wykorzystania zasobów 

lokalowych i sprzętu) Od 0 do 6 pkt 
 

Zasoby finansowe 
Od 0 do 12 pkt 

 

Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, tj.  

ich zakres jest zgodny z obecnym Projektem pod kątem wszystkich 

następujących obszarów: grupa docelowa, zadania merytoryczne, 

obszar realizacji 

Od 0 do 10 pkt 
 

0 (0 pkt) 
1-2 (5 pkt) 
3-4 (7 pkt) 

5 i powyżej (10 pkt) 
 

 

 
 

Suma uzyskanych punktów 
MAX 100 pkt 

 

 

Oceny dokonał Członek Komisji Naboru 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………. 

Data: ……………………………………………………………………………………….. 

Podpis: …………………………………………………………………………………….. 

 

Ocenę merytoryczną zweryfikował i zatwierdził Przewodniczący Komisji Naboru 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Data: ……………………………………………………………………………………………. 

Podpis: ………………………………………………………………………………………….. 


