
 
 

Załącznik 2 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY 

 

 

 

 

DATA WPŁYWU: 

 

PEŁNA NAZWA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ: 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................  

 

IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW DOKONUJĄCYCH OCENY: 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

 

 DATA DOKONANIA OCENY:  

 

 

STATUS OFERTY PO OCENIE FORMALNEJ: 

 POZYTYWNA 

 NEGATYWNA 

 

 

 

 

 

  -   - 2 0 1 8 

  -   - 2 0 1 8 



 
 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 
 

Oświadczam, że : 
1. Nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert, które 
zostały mi przekazane do oceny formalnej i merytorycznej. 

2. Przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem 
(-am) w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcami oraz nie byłem (-am) 
członkiem władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej, 
w zakresie ofert, które zostały mi przekazane do oceny formalnej i merytorycznej. 

3. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, 
oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentami, 
z ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział 
w procedurze konkursowej. 

4. Zobowiązuję się do nieujawniania informacji związanych z ocenianymi przeze mnie  
ofertami i dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje nie zostały 
przekazane osobom nieuprawnionym. 
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I KRYTERIUM TAK NIE UWAGI 

1. Czy ofertę złożono w terminie wskazanym w 
ogłoszeniu? 

   

2. Czy ofertę złożono w miejscu wskazanym w 
ogłoszeniu? 

   

3. Czy ofertę złożono w odpowiedzi na ogłoszony nabór?    

4. Czy ofertę złożono na formularzu: Karta Zgłoszenia 
Partnera stanowiącej załącznik do ogłoszenia? 

   

5. Czy oferta wypełniona została w języku polskim?    

6. Czy wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane 
załączniki? 

   

A. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego 
wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzające status prawny podmiotu i 
umocowanie osób go reprezentujących 

   

B. Aktualny statut podmiotu (jeśli dotyczy)    

D. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń 
(w przypadku, gdy będą podpisywały osoby inne 
niż uprawnione do reprezentacji) 

   

7. Kandydat na Partnera oświadcza, że przystępuje 
do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz jego realizacji 
w przypadku otrzymania dofinansowania. 

   

8. Kandydat na Partnera oświadcza, że informacje 
zawarte w ofercie są zgodne z prawdą oraz  
wyraża zgodę na udostępnienie oferty Komisji 
dokonującej oceny ofert. 

   

9. W karcie zgłoszenia Kandydat na Partnera wykazał, że 
posiada doświadczenie w realizacji projektów (zadań) 
o podobnym bądź zbieżnym  charakterze. 

   

10. W karcie zgłoszenia Kandydat na Partnera wykazał, że 
jego profil działalności jest zgodny z celami i zakresem 
tematycznym partnerstwa. 

   

11. W karcie zgłoszenia Kandydat na Partnera wykazał, że 
wnosi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 
techniczne lub finansowe oraz wspólnie 
z projektodawcą będzie uczestniczył 
w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie 
projektu jak również w jego realizacji. 

   

 

 

 

 

............................................                                        .............................................................................. 

Data, miejscowość                                                      Podpisy Członków Komisji Konkursowej 



 
 

 


