
Załącznik nr 3 

        do Zarządzenia Nr 30/2019 

Burmistrza Brzeska 

z dnia 11.02.2019 r. 

 

 

KARTA OCENY OFERTY  

 

I. Ocena formalna: 
 

Nazwa zadania: 

 

 

 

Nazwa Podmiotu: 

 

 

 

Kryteria formalne: Tak Nie Uwagi 

 

1. Czy oferta została złożona przez uprawniony 

Podmiot ?  

   

2. Czy oferta została złożona w terminie 

określonym w ogłoszeniu konkursowym ? 

   

3. Czy oferta została złożona na właściwym 

formularzu ? 

   

4. Czy oferta zawiera wymagane załączniki ?    

5. Czy oferta została podpisana przez osoby do 

tego uprawnione ? 

   

6. Czy zadanie, na które została złożona oferta 

jest zgodne z celami statutowymi lub 

przedmiotem działalności Podmiotu 

składającego ofertę ? 

   

 

 

 

Podpis członka komisji dokonującego weryfikacji ………………………………. 

 

 

     



         

II. Ocena merytoryczna punktowa 

 dokonywana w przypadku złożenia więcej niż 1 oferty na realizację danego zadania 

 

Kryteria oceny merytorycznej  
Punktacja 

Ilość punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej 

 

 

Suma 

punktów 

 

Średnia 

arytmet. 1 2 3 4 5 

 

 

6 

 

 

7 

 

1 Czy zakres realizacji zadania jest zgodny z 

warunkami realizacji określonymi w 

ogłoszeniu ? 

 0 - 5 pkt. 

 

         

2 Czy zasoby kadrowe i rzeczowe są 

adekwatne do zakresu realizacji zadania i 

zgodne z wymogami określonymi w 

konkursie ? 

0 - 5 pkt. 

 

         

3 Czy kalkulacja kosztów jest adekwatna do 

zakresu realizacji zadania, czy 

zaproponowane stawki jednostkowe 

kosztów są realne ? 

0 - 5 pkt. 

 

         

4 Jaka będzie efektywność społeczna  

realizacji zadania ? 

0 - 5 pkt. 

 

         

RAZEM: 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

1. ………………………………………………….    

2. ………………………………………………….           

3. ………………………………………………….              

4. …………………………………………………. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III Ocena merytoryczna  

dokonywana w przypadku złożenia 1 oferty na realizację danego zadania. 

 
Kryteria oceny 

merytorycznej 

Oferta spełnia 

wymagania 

Oferta nie spełnia wymagań 

1 Czy zakres realizacji 

zadania jest zgodny z 

warunkami realizacji 

określonymi w 

ogłoszeniu ? 

  

2 Czy zasoby kadrowe 

i rzeczowe są 

adekwatne do zakresu 

realizacji zadania i 

zgodne z wymogami 

określonymi w 

konkursie ? 

  

3 Czy kalkulacja 

kosztów jest 

adekwatna do zakresu 

realizacji zadania, 

czy zaproponowane 

stawki jednostkowe 

kosztów są realne ? 

  

4 Jaka będzie 

efektywność 

społeczna i 

ekonomiczna 

realizacji zadania ? 

  

 

 

 

Podpisy członków Komisji: 

1. ………………………………………………….    

2. ………………………………………………….           

3. ………………………………………………….              

4. …………………………………………………. 
 


