Załącznik nr 1 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących
do Województwa Podlaskiego w sferze ochrony
i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej
Karta oceny formalnej oferty na realizację zadania publicznego należącego
do Województwa Podlaskiego w 2019 roku
Nr oferty:
Nazwa oferenta:
Rodzaj zadania:
Tytuł zadania:

Ocena:
1) Kryteria ogólne formalne:
a) Potwierdzenie złożenia oferty wpłynęło w terminie i jest zgodne z wersją elektroniczną, TAK/NIE
b) Oferent jest podmiotem uprawnionym do wzięcia udziału w konkursie, TAK/NIE
c) Oferta mieści się w przedmiocie działalności pożytku publicznego oferenta (patrz pkt III.4 oferty),
TAK/NIE
d) Oferta mieści się w zadaniach priorytetowych należących do Województwa Podlaskiego w 2019 r.,
zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, TAK/NIE
e) Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych świadczenia pieniężne od
odbiorców zadania, mimo że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej, NIE/TAK (jeśli tak,
to jest to błąd formalny)
f) Termin realizacji zadania i poszczególnych działań w harmonogramie jest zgodny ze wskazanym
w ogłoszeniu konkursu, TAK/NIE
g) Zadanie jest finansowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach innej dotacji
na dany rok budżetowy, TAK/NIE
h) Oferta zawiera wymagane załączniki, TAK/NIE
i) Potwierdzenie złożenia oferty zostało podpisane przez osobę/-y uprawnione (lub pełnomocnictwo),
zgodnie z właściwym rejestrem. TAK/NIE
2) Kryteria oceny rachunkowej:
a) Dotacja jest przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu, wskazanych
w ofercie na realizację zadania publicznego. TAK/NIE
3) Kryteria dodatkowe dotyczące konkursu na wkłady własne organizacji pozarządowych:
a) Udział procentowy dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w projekcie realizowanym
z programu lub funduszu zewnętrznego przekracza 50%, TAK/NIE
b) Oferent wskazał program/fundusz spoza województwa podlaskiego, w ramach którego uzyskał lub
stara się o uzyskanie środków na realizację zadania i gdzie warunkiem koniecznym jest finansowy
wkład własny organizacji. TAK/NIE
Wynik oceny formalnej:
OFERTA PRZYJĘTA

Białystok, dnia… …

OFERTA ODRZUCONA

PRZYCZYNA
ODRZUCENIA OFERTY

Podpis… …

