
Załącznik nr 1 

do ogłoszenie o I otwartym 

konkursie ofert 

- Kryteria oceny ofert 

 

 

 

 

I. Kryteria formalne: 
 

Lp. Kryterium formalne TAK NIE Uwagi 

1. 
czy wniosek złożony został przez podmiot uprawniony do 

składania ofert? 
   

2 czy wniosek podpisały osoby uprawnione do reprezentacji?    

3. czy wniosek złożony został w terminie?    

4. czy wniosek złożony został na właściwym formularzu?    

5. 
czy przedmiot działalności statutowej podmiotu obejmuje 

cele dotyczące pomocy społecznej? 
   

6. 
czy przedstawione we wniosku zadanie dotyczy zadań 

konkursowych? 
   

7. 

czy podmiot ubiegający się o dotację wniósł wkład własny 

na poziomie minimum 20 % całkowitej wartości 

realizowanego zadania, oraz czy ewentualny wkład 

pozafinansowy stanowi maksymalnie 10 % całkowitej 

wartości realizowanego zadania? 

   

8. 

czy do wniosku załączono aktualny odpis z rejestru lub 

odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób 

go reprezentujących? 

   

9. 

czy w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji 

podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający 

z KRS lub innego właściwego rejestru – załączono do 

wniosku dokument potwierdzający upoważnienie do 

działania w imieniu oferenta(-ów)?   

   

10. 

czy do wniosku załączono opinię organu jednostki 

samorządu terytorialnego lub samorządowej jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej zawierającą informacje 

dotyczące sposobu dotychczas zrealizowanych, we 

współpracy z samorządem, zadań publicznych z zakresu 

pomocy społecznej, w tym w szczególności dotyczące 

sposobu ich rozliczenia? 

   

Karta formalnej oceny wniosku (projektu) 

Nazwa organizacji Nazwa projektu 

  



11. 

czy do wniosku załączono deklarację współpracy przy 

realizacji zadania publicznego, na które podmiot 

uprawniony ubiega się o dofinansowanie, wydaną przez 

organ jednostki samorządu terytorialnego lub samorządową 

jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, właściwe ze 

względu na miejsce realizowanego projektu? 

   

12. 

czy do wniosku załączono oświadczenie dotyczące sposobu 

wykorzystania udzielonych w ciągu ostatnich 3 lat dotacji ze 

środków publicznych, zawierające informację: 

1) czy wszystkie dotacje przyznane podmiotowi 

uprawnionemu ze środków publicznych zostały 

wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, 

2) czy ewentualnie niewykorzystane części dotacji 

zostały zwrócone w terminie, 

3) czy podmiot uprawniony pobrał środki nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości, a jeśli tak, to czy zostały one 

zwrócone wraz z odsetkami? 

   

13. 
czy podmiot ubiegający się o dotację złożył  tylko jedną 

ofertę na realizację zadania objętego konkursem? 
   

14. 
czy kopie załączonych dokumentów potwierdzone są za 

zgodność z oryginałem? 
   

 

  

II. Kryteria merytoryczne: 

 

1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony 
 

1.1 Określenie doświadczenia w realizacji zadania zgłoszonego do konkursu: 

− podmiot realizował w przeszłości zadania tego samego typu (rodzaju) – 15 pkt 

− podmiot realizował w przeszłości zadania podobnego typu (rodzaju) – 10 pkt 

− podmiot realizował w przeszłości zadania innego typu (rodzaju), zlecone przez 

organ administracji publicznej – 5 pkt 

− podmiot nie realizował w przeszłości zadań zleconych przez organ administracji 

publicznej – 0 pkt 

 

 

1.2 Przewidywany okres realizacji zadania: 

− nie krótszy niż 16 miesięcy realizacji zadania – 15 pkt 

− nie krótszy niż 14 miesięcy realizacji zadania – 10 pkt 

− nie krótszy niż 12 miesięcy realizacji zadania – 5 pkt 

− krótszy niż 12 miesięcy realizacji zadania – 0 pkt 

 

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 
 

2.1 Wskaźnik % spójności poszczególnych pozycji budżetowych do całości zakresu 

rzeczowego zadania: 

− kalkulacja kosztów spójna z zakresem rzeczowym zadania od 91% do 100% – 10 

pkt 

− kalkulacja kosztów spójna z zakresem rzeczowym zadania od 81% do 90% – 8 pkt 

− kalkulacja kosztów spójna z zakresem rzeczowym zadania od 71% do 80% – 6 pkt 



− kalkulacja kosztów spójna z zakresem rzeczowym zadania od 61% do 70% – 4 pkt 

− kalkulacja kosztów spójna z zakresem rzeczowym zadania od 51% do 60% – 2 pkt 

− kalkulacja kosztów spójna z zakresem rzeczowym zadania do 50% – 0 pkt 

 

 

2.2  Wskaźnik % pozycji prawidłowo skalkulowanych do całości budżetu:  

− prawidłowa kalkulacja kosztów w kosztorysie zadania od 91% do 100% – 10 pkt 

− prawidłowa kalkulacja kosztów w kosztorysie zadania od 81% do 90% – 8 pkt 

− prawidłowa kalkulacja kosztów w kosztorysie zadania od 71% do 80% – 6 pkt 

− prawidłowa kalkulacja kosztów w kosztorysie zadania od 61% do 70% – 4 pkt 

− prawidłowa kalkulacja kosztów w kosztorysie zadania od 51% do 60% – 2 pkt 

− prawidłowa kalkulacja kosztów w kosztorysie zadania do 50% – 0 pkt 

  

 

2.3 Zasadność i realność kosztów świadczonej usługi przy zachowaniu standardów 

− optymalne koszty realizacji zadania – 10 pkt 

− akceptowane przez komisję konkursową nieznacznie zawyżone koszty realizacji 

zadania – 5 pkt 

− niezasadne i znacznie zawyżone koszty realizacji zadania lub brak możliwości 

oceny ze względu na nieprawidłową kalkulacje – 0 pkt 

  

3. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których 

podmiot uprawniony będzie realizować zadanie publiczne 
 

3.1 Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania: 

− kwalifikacje w pełni dostosowane do realizacji zadania – 10 pkt 

− kwalifikacje dobrze dostosowane do realizacji zadania – 7 pkt 

− kwalifikacje słabo dostosowane do realizacji zadania – 3 pkt 

− kwalifikacje nie dostosowane do realizacji zadania lub nie opisane w projekcie – 0 

pkt 

 

3.2 Zakres świadczonych usług na rzecz uczestników zadania: 

− podmiot przewiduje w projekcie optymalną liczbę godzin pracy specjalistów 

świadczących poradnictwo specjalistyczne – 10 pkt 

− podmiot przewiduje w projekcie akceptowaną przez komisję konkursową liczbę 

godzin pracy specjalistów świadczących poradnictwo specjalistyczne – 7 pkt 

− zaproponowana w projekcie liczba godzin pracy specjalistów świadczących 

poradnictwo specjalistyczne umożliwia realizację zadania na minimalnym 

poziomie – 3 pkt 

− zaproponowana w projekcie liczba godzin pracy specjalistów świadczących 

poradnictwo specjalistyczne nie gwarantuje właściwej realizacji zadania – 0 pkt 

 

 

3.3 Liczba osób potrzebujących, do których adresowany jest projekt:  

− w projekcie planowany jest udział od 9 do 10 osób lub więcej – 10 pkt 

− w projekcie planowany jest udział od 7 do 8 osób  – 7 pkt 

− w projekcie planowany jest udział od 5 do 6 osób  – 4 pkt 

− w projekcie planowany jest udział do 4 osób – 1 pkt 

− w projekcie nie podano liczby osób uczestniczących w zadaniu – 0 pkt 



 

 

4. Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na 

realizację zadania publicznego, 
 

4.1 Wskaźnik % środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł 

oraz wkładu osobowego przeznaczonych na realizację zadania publicznego do 

wartości zadania: 

− od 41%    – 10 pkt 

− od 31% do 40%   – 7 pkt 

− od 21% do 30%   – 4 pkt 

− na poziomie 20 %  – 1 pkt 

 

 

5. Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 

członków 
 

5.1 Wkład osobowy: 

− podmiot zapewnia zaangażowanie w projekt specjalistów świadczących usługi 

mające na celu niesienie pomocy w procesie usamodzielniania się osób 

przezwyciężających trudną sytuację życiową oraz zapewnia świadczenia 

wolontaryjne i pracę społeczną członków organizacji – 15 pkt 

− podmiot zapewnia zaangażowanie w projekt specjalistów świadczących usługi 

mające na celu niesienie pomocy w procesie usamodzielniania się osób 

przezwyciężających trudną sytuację życiową oraz zapewnia świadczenia 

wolontaryjne lub pracę społeczną członków organizacji – 10 pkt 

− podmiot zapewnia zaangażowanie w projekt specjalistów świadczących usługi 

mające na celu niesienie pomocy w procesie usamodzielniania się osób 

przezwyciężających trudną sytuację życiową – 5 pkt 

− podmiot nie zapewnia zaangażowania w projekt specjalistów świadczących usługi 

terapeutyczne i konsultacyjno-doradcze mające na celu niesienie pomocy 

w procesie usamodzielniania się osób przezwyciężających trudną sytuację życiową 

– 0 pkt 

 

5.2 Zaplecze techniczne:  

− podmiot posiada wkład rzeczowy niezbędny do realizacji zadania, w tym 

odpowiednie samodzielne lokale mieszkalne – 15 pkt 

− wkład rzeczowy niezbędny do realizacji zadania wymaga niewielkiego 

uzupełnienia, w tym poprzez ewentualne zakupy – 10 pkt 

− wkład rzeczowy niezbędny do realizacji zadania wymaga znacznego uzupełnienia, 

w tym poprzez ewentualne zakupy – 5 pkt 

− podmiot nie posiada odpowiedniego wkładu rzeczowego do realizacji zadania lub 

nie opisano w projekcie  – 0 pkt 

 

 

 

 



6. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich 

zrealizował podmiot uprawniony, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz 

sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 
 

6.1 Ocena realizacji zadań zleconych przez organy administracji publicznej:   

− zadanie zrealizowano rzetelnie i terminowo zgodnie z założeniami oferty – 10 pkt 

− zadanie zrealizowano w stopniu zadowalającym – 7 pkt 

− zadanie zrealizowano w sposób poprawny – 3 pkt 

− nie realizował zleconego zadania lub brak informacji na ten temat w dokumentacji  

konkursowej – 0 pkt 

 
6.2 terminowe rozliczenie dotacji otrzymanych z budżetu organu administracji publicznej: 

− oferent rozliczał otrzymane dotacje zawsze poprawnie i terminowo – 10 pkt 

− oferent rozliczał otrzymane dotacje terminowo, ale z korektami – 5 pkt 

− oferent nie otrzymał dotacji lub nie rozliczył jej zgodnie z zawartą umową – 0 pkt 

 

 

Stopień rekomendacji Wojewodzie Małopolskiemu realizacji zadania konkursowego, mając 

na względzie zakres merytoryczny działań zaproponowanych w projekcie, społeczną ważność 

poruszanych problemów oraz terytorialny zasięg zadania: 

− zdecydowana rekomendacja Komisji Konkursowej do dofinansowania realizacji 

zadania konkursowego – 20 pkt 

− mocna rekomendacja Komisji Konkursowej do dofinansowania realizacji zadania 

konkursowego – 15 pkt 

− umiarkowana rekomendacja Komisji Konkursowej do dofinansowania realizacji 

zadania konkursowego – 10 pkt 

− niewielka rekomendacja Komisji Konkursowej do dofinansowania realizacji 

zadania konkursowego – 5 pkt 

− brak rekomendacji Komisji Konkursowej do dofinansowania realizacji zadania 

konkursowego – 0 pkt 

 

 

Maksymalna liczba punktów: 170   
 

 

 

 

Józef Pilch 


