
Łódź, …........... 2015 r.
             (miejsce i data)

KARTA  OCENY  MERYTORYCZNEJ  OFERTY  KONKURSOWEJ

…................................................
(tytuł zadania)

…................................................
(nazwa oferenta)

warunki merytoryczne skala oceny liczba punktów

Zadeklarowana przez podmiot  składający ofertę jakość działania
oraz zakładane rezultaty
(dotyczy: cz. III, pkt.3, 6, 8, 10, cz.V pkt. 1, 2, 3)

X X

a) opis grup adresatów zadania publicznego 0 - 2

b)  zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich
realizacji 0 - 2

c) opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania 
publicznego, w tym sposób informowania o fakcie 
współfinansowania zadania ze środków otrzymanych od 
Wojewody Łódzkiego
(pod uwagę będzie brany zasięg rozpowszechnienia informacji)

0 - 4

d) zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 0 - 2

e) zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji
zadania publicznego 0 - 1

f)  zasoby  rzeczowe  przewidywane  do  wykorzystania  przy
realizacji zadania 0 - 1

g)  dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych
podobnego rodzaju 0 - 2

Potrzeby wskazujące na konieczność dofinansowania ze środków
Wojewody Łódzkiego  działań  realizowanych  w  ramach  zadania
publicznego, ich przyczyny oraz skutki (cz.III, pkt. 2) 

0 - 2

Harmonogram działań w zakresie realizowanego zadania
(pod  uwagę  będzie  brane  czy  harmonogram  jest  realny  i  zgodny
z terminami realizacji zadania określonymi w ogłoszeniu)

0 - 2

Kalkulacja kosztów realizacji zadania oraz oczekiwana wysokość
dotacji  (powinny  zostać  sporządzone  i  przedstawione  w  sposób
wiarygodny i uwzględniający istniejące realia)

0 - 2

Podsumowanie oceny merytorycznej : 0 – 20 

X Grupa

Podpisy członków Komisji : ......................................... ......................................

......................................... ......................................

.......................................... ......................................

..........................................



Łódź, ….......................
                   (miejsce i data)

Tytuł zadania publicznego: …...............................

Nazwa oferenta: ….........................................................

Wnioskowana przez oferenta kwota dotacji

Proponowana przez Komisję kwota dotacji

Czy wymagane jest złożenie przez oferenta korekty do oferty ? tak  nie 

Ewentualne uwagi: ................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji : ......................................... ......................................

......................................... ......................................

.......................................... ......................................

..........................................


	KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ

