
załącznik nr 3 do ogłoszenia 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 

Rodzaj zadania z zakresu zdrowia 
1.  publicznego określonego w ogłoszeniu o 

konkursie 

2.  Tytuł  zadania publicznego 

3.  Nazwa i adres organizacji 

4.  Numer oferty 

Kryteria oceny merytorycznej oferty 
Skala 

punktacji 

Ilość  przyznanych 
punktów przez członków 
Komisji Suma 

punkto% 

Śrclnia 
arytine 

t-zna 

2 3 

możliwość  realizacji zadania publicznego 
przez oferenta (w tym: udokumentowane 
doświadczenie w realizacji podobnych 
projektów, istnienie wewnętrznej struktury 
zarządzania odpowiedniej do wielkości 
podmiotu, jego celów i funkcji, posiadane 
przez podmiot certyfikaty, wdrożone normy 
jakości, rekomendacje). 

od O pkt. do 
5 pkt. 

2 

kalkulacja kosztów realizacji zadania 
publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania (w ocenie oferty będą  
brane pod uwagę  m.in. zakładane rezultaty, 
np.: liczba planowanych godzin zajęć, szkoleń, 
porad, konsultacji). Jeśli koszt osobowy 
obsługi zadania publicznego finansowany 
z wnioskowanej kwoty przekroczy 15 % 
wysokości wnioskowanych środków oferta 
otrzymuje 0 pkt. 

od O pkt. do 
5 pkt. 



3.  

proponowana jakość  wykonania zadania i 
kwalifikacje osób, przy udziale, których 
oferent będzie realizować  zadanie publiczne 
(przy ocenie oferty będą  brane pod uwagę  
proponowane sposoby zapewnienia jakości 
wykonania zadania, w tym sposób 
monitorowania realizacji poszczególnych 
celów, kwalifikacje i doświadczenie osób, przy 
udziale, których oferent będzie realizować  
zadanie publiczne, planowane do osiągnięcia 
mierniki i wskaźniki, sposób zarządzania 
projektem, identyfikacja ryzyk). 

od O pkt. 
do 5 pkt. 

4.  

planowany przez oferenta wkład rzeczowy, 
osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i 
praca społeczna członków (przy obliczaniu 
kosztów pracy wolontariuszy i pracy 
społecznej członków organizacji koszt jednej 
godziny nie może być  wyższy niż  40 zł, ajeśli 
jest wyższy to O pkt). 

od O pkt. do 
5 

S. 

rzetelność  i terminowość  oraz sposób 
rozliczenia dotychczas otrzymanych środków 
na realizację  zadań  publicznych 
(przy ocenie ofert brane będą  pod uwagę  
liczba, koszt zrealizowanych zadań  
publicznych podobnego rodzaju w latach 2017-
2020, opinie i rekomendacje instytucji i 
podmiotów przyznających środki finansowe na 
zrealizowane projekty). 

od Oki do 
ki 

Max. ilość  pkt -25 Razem 

Podpisy oceniających 

3 

Uwagi Komisji: 

Podpis Przewodniczącego Komisji 


