
 

1. 

 

Załącznik Nr 3  
do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z dnia 28 czerwca 2021r. 

 
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 

na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi 

Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. 

 

TYTUŁ ZADANIA 
PUBLICZNEGO 

 

NUMER OFERTY  

NAZWA OFERENTA  

 

Skład Komisji konkursowej dokonującej oceny: 

1. ………………. - Przewodniczący  
2……………….. – Członek 
3. ………………  - Członek 

4. ………………. - Członek  

5. ……………… - Członek  

6. ……………… - Członek  

 

Lp. Kryteria oceny merytorycznej 

Liczba 

punktów 

możliwych 

do uzyskania 

Liczba 
przyznanych  
punktów 

1 

Możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego  
i o wolontariacie 

5 

 

2 
Ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów, w tym 
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania  
- zasadność wysokości kosztów przedstawionych w ofercie  

10 
 

3 

Ocena proponowanej jakości wykonania  zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których 
organizacja  pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie    

a) wartość merytoryczna zadania  5  

b) zasoby kadrowe przewidziane przy realizacji zadania  10  

c) przewidywane rezultaty realizacji zadania  5  

4 

Planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3  ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

-  wkład rzeczowy,  5  

- osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 
członków 

5 
 

5 Ocena dotychczasowej współpracy Zlecającego z Oferentem w 10  



 

2. 

 

zakresie realizacji zleconych zadań publicznych w latach 
poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowości oraz 
sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

RAZEM 55  

 

Po analizie kryteriów merytorycznych, oferta uzyskała ……..…. punktów.  
                                                                

Data ..................................................... 
 
 

Podpisy członków komisji konkursowej  
 

1. …………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………  

3. …………………………………………………………………  

4. …………………………………………………………………  

5. …………………………………………………………………  

6. …………………………………………………………………  

 

     

 

 

 


