
 

Zał. Nr I 

 
FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY 

 
 

 

1. Rodzaj i tytuł zadania 
publicznego zgodnie z 
ogłoszeniem otwartego 
konkursu ofert 

 

2. Nr oferty nadany na 
kopercie 

 

3. Nazwa i adres siedziby 
oferenta 

 

 
KRYTERIA OCENY FORMALNEJ OFERTY  
 

 TAK* NIE* UWAGI 

1. Oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie. TAK NIE  

2. Oferta złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w Konkursie TAK NIE  

3. Oferta sporządzona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o 
Konkursie 

TAK NIE  

4. Oferta prawidłowo i kompletnie wypełniona w tym:    

    a) podpisana przez osobę/-y/ upoważnioną/-e/ do składania oświadczeń woli 
w imieniu oferentów; 

TAK NIE  

5. Oferta złożona na zadanie objęte działalnością statutową oferenta TAK NIE  

6. Oferta złożona na zadanie zgodne z ogłoszeniem o Konkursie TAK NIE  

7. Oferta posiada wymienione w ogłoszeniu o Konkursie załączniki (oryginały 
bądź kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) w tym:  

   

    a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (możliwy wydruk 
komputerowy aktualnego odpisu z KRS zgodnie z art. 4 ust. 4A ustawy o 
Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997r), a w przypadku 
podmiotów nie wpisanych do rejestru, inny dokument stanowiący o podstawie 
działalności danego podmiotu 

TAK NIE  

    b) aktualny statut lub imienny dokument zawierający zakres działalności 
podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji w przypadku 
złożenia innego dokumentu niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  

TAK NIE  

    c) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą między podmiotami, 
określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania 
publicznego, sposób reprezentacji podmiotów, odpowiedzialność za 
wykonywane działania 

TAK NIE  

8. inne TAK NIE  

Uwagi dotyczące oceny formalnej oferty 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Adnotacje urzędowe (stwierdza Komisja Konkursowa ) 

1) Oferta spełnia wymogi formalne i 
podlega ocenie merytorycznej ** 
 
2) Oferta zawiera braki formalne. 
Wezwano do uzupełnienia braków 
formalnych w dniu …………….……** 
 
3) Oferta nie spełnia wymogów 
formalnych i nie podlega ocenie 
merytorycznej ** 
 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 
 
1.  …………………...…..……. 
 
2.  …………………………...... 
 
3. …………………….............. 
 
4……………………….………. 
 
 
Lipno, dnia ………………………………. 

 
 
 
Data ostatecznego uzupełnienia braków formalnych oferty…………………………. 
W dniu ………………....uzupełniono braki formalne / nie uzupełniono braków formalnych.** 
Oferta podlega / nie podległa ocenie merytorycznej. ** 
 
 
 
Podpisy członków Komisji Konkursowej: 
 
1) …………………………………… 

2) …………………………………… 

3) …………………………………… 

4) …………………………………… 

 

Lipno, dnia…………………………………. 
 
* właściwe zakreślić 
** niepotrzebne skreślić 
 


