OFERTA nr ___/2018
(nr oferty /rok)
KARTA OCENY OFERTY
OCENA FORMALNA
1.
1. Data złożenia oferty
2. Data otwarcia oferty
1.
Kryteria formalne I ETAPU:

Informacje podstawowe:

Ocena formalna oferty – I etap:
ta ni
nie
k e dotyczy

1. Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta
2. Oferta została złożona na obowiązującym druku
3. Oferta została złożona terminowo
4. Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami
działania i sposobami ich realizacji zawartymi w statucie lub innym
dokumencie regulującym działanie oferenta
5. Oferent rozliczył zadania realizowane w roku 2017 (w przypadku oferentów
nie realizujących zadań Powiatu Żarskiego w roku 2017 zaznaczyć: nie
dotyczy i w przypadku spełnienia pozostałych kryteriów podlega dalszej
ocenie w II etapie)
Podsumowanie – oferta spełnia wszystkie kryteria I etapu oceny formalnej:
1.
Niespełnienie jednego lub więcej kryteriów I etapu, skutkuje nie poddaniem oferty ocenie w
II etapie oceny formalnej.

2.
Oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne I etapu poddawana jest ocenie w II etapie:
Kryteria formalne II ETAPU:
tak nie Finał
(tak/
nie)
1. Oferta jest złożona na realizację zadań określonych w konkursie ofert
2. Podano prawidłowy termin realizacji oferowanego zadania
3. Oferta jest wypełniona we wszystkich rubrykach
4. Oferta nie zawiera błędów rachunkowych
5. Oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki
6. Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.
Podsumowanie – oferta spełnia wszystkie kryteria II etapu oceny formalnej:
1.
Opis braków formalnych oferty w II etapie:
_________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________________
_
2. Wezwano do usunięcia braków formalnych – termin odbioru powiadomienia ________________ r.
•
Oferent usunął braki formalne w przewidzianym terminie.
•
Oferent nie skorzystał z prawa uzupełnienia braków formalnych w przewidzianym terminie –
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oferta zostaje odrzucona.
1. Oferta spełnia/nie spełnia* kryteria/ów oceny formalnej I i II etapu i może/nie może* być poddana
ocenie merytorycznej.
2. Uwagi:
____________________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________________
_

..............................……………………………………………………
podpis przewodniczącego komisji konkursowej

10

