
 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY 
 

Priorytet  Nr oferty  

Nazwa Oferenta  

Nazwa zadania  

L.p. Kryterium formalne Tak/Nie 
Możliwość 

uzupełnienia 
Uwagi 

Data 

uzupełnienia 

braków 

formalnych 

1.  
Czy oferta złożona została w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o konkursie? 

 Brak możliwości 

uzupełnienia,                  

oferta odrzucona. 

 

 

2.  

Czy oferta została złożona                      

na właściwym formularzu wskazanym 

w ogłoszeniu o konkursie? 

 Brak możliwości 

uzupełnienia,                 

oferta odrzucona. 

 

 

 

3.  

Czy Oferent w konkursie złożył 

maksymalnie 2 oferty, z zastrzeżeniem, 

iż  

 w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej 

może być złożona tylko 1 oferta, 

 w zakresie  kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego może być złożona tylko 

1 oferta. 
 

 

Brak możliwości 

wycofania oferty,                 

oferta odrzucona. 

Złożenie przez 

Oferenta więcej ofert 

spowoduje, iż oferty 

nie będą rozpatrywane. 

 

 

4.  

Czy podmiot składający ofertę jest 

uprawniony do jej złożenia zgodnie z 

ogłoszeniem o konkursie? 

 Brak możliwości 

uzupełnienia, oferta 

odrzucona. 

 

 

5.  

Czy zadanie z oferty jest zgodne  

z zadaniami określonymi w statucie 

Oferenta? 

 Brak możliwości 

uzupełnienia, oferta 

odrzucona. 

 

 

6.  

Czy w ofercie została wypełniona 

tabela dot. rezultatów realizacji zadania 

publicznego (Rozdział IV, tabela nr 5 

Oferty)? 

 
Brak możliwości 

uzupełnienia, oferta 

odrzucona. 

 

 

7.  

Czy oferta zawiera właściwy udział 

procentowy finansowego wkładu  

własnego? 

Minimalny finansowy wkład własny – 

20% wartości dotacji.  

 

Brak możliwości 

uzupełnienia,                 

oferta odrzucona. 

 

 

8.  
Czy zadanie podlega wykluczeniu na 

podstawie ogłoszonego konkursu?* 

 Brak możliwości 

uzupełnienia,                 

oferta odrzucona. 

 

 

9.  

Czy oferta zgłoszona została                  

do jednego ze wskazanych priorytetów 

zgodnie z ogłoszeniem o konkursie? 

 Możliwość 

uzupełnienia w ciągu 7 

dni kalendarzowych. 

 

 

10.  

Czy oferta została podpisana przez 

upoważnione do tego osoby zgodnie z 

zapisami statutu i KRS bądź na 

podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa? 

 

Możliwość 

uzupełnienia w ciągu 7 

dni kalendarzowych. 

 

 

 

 

 



 

 

11.  

Czy termin realizacji zadania jest 

zgodny z terminem wskazanym w 

ogłoszeniu o konkursie? 

 Możliwość wyjaśnienia 

/ poprawienia w ciągu 

7 dni kalendarzowych. 

 

 

12.  
Czy oferta zawiera oczywiste omyłki 

rachunkowe w kosztorysie zadania? 

 Możliwość 

poprawienia w ciągu 7 

dni kalendarzowych. 

 

 

13.  
Czy Oświadczenie zawarte na końcu 

Oferty posiada wymagane wykreślenia? 

 Możliwość 

poprawienia w ciągu 7 

dni kalendarzowych. 

 

 

 Tak/Nie Uwagi 

1. 

Oferta spełnia wszystkie kryteria oceny 

formalnej i zostaje skierowana do 

oceny merytorycznej. 

  

2. 

Oferta nie spełnia wszystkich kryteriów 

oceny formalnej i zostaje skierowana  

do uzupełnienia braków.  

  

3. 

Oferta nie spełnia wszystkich kryteriów 

oceny formalnej.   

Nie zostaje skierowana do uzupełnienia 

braków. 

  

4. 

Oferta została uzupełniona                            

w wyznaczonym terminie oraz 

skierowana do oceny merytorycznej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zatwierdzenie przez Starostę Żnińskiego 

 

Konkurs nie obejmuje: 

 imprez o charakterze wyłącznie rekreacyjnym, rozrywkowym, integracyjnym oraz gminnych i lokalnych 

festynów, zabaw, biesiad i wycieczek krajoznawczo – turystycznych; 

 tworzenia stron internetowych oraz aplikacji; 

 wydawania publikacji, folderów, map, czasopism. 

 

Ponadto wykluczone są w: 

 KULTURZE - wycieczki, objazdy, rajdy krajoznawczo – turystyczne; 

 OŚWIACIE - organizacja biwaków oraz wycieczek rekreacyjnych i integracyjnych; 

 SPORCIE - organizacja imprez o charakterze wyłącznie komercyjnym, rekreacyjnym, rozrywkowym; 

organizacja spływów kajakowych oraz rajdów pieszych i rowerowych; 

 TURYSTYCE: wycieczki autokarowe, wydarzenia zawierające elementy rywalizacji sportowej. 

Podpis Pracownika 

Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego 

Podpis Kierownika 

Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego 


