
Zarządzenie Nr 292/2017
Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 19 maja 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego oceny formalnej i
merytorycznej  ofert  realizacji  zadań publicznych złożonych w następstwie ogłoszenia
otwartych konkursów ofert. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 585/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada
2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego oceny formalnej i merytorycznej ofert
realizacji zadań publicznych złożonych w następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
(z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do Regulaminu dotyczącego oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji
zadań  publicznych  złożonych  w  następstwie  ogłoszenia  otwartych  konkursów  ofert
otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2) załącznik nr 2 do Regulaminu dotyczącego oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji
zadań publicznych złożonych w następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert otrzymuje
brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych 
Urzędu Miejskiego i jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński



Załącznik Nr 1 do załącznika do zarządzenia Nr 292/2017
 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu dotyczącego oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych złożonych
w następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W KONKURSIE NA
REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Numer oferty:

Nazwa Oferenta:  

Tytuł zadania (z ogłoszenia konkursowego):

Wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego*
*niewłaściwe skreślić

WARUNKI FORMALNE TAK NIE UWAGI
w przypadku zaznaczenia „nie” wniosek 
zostaje odrzucony na etapie oceny 
formalnej

Czy oferta została złożona w terminie 
określonym w ogłoszeniu?

� �

Czy oferta została złożona na prawidłowym
formularzu?

� �

Czy oferta została złożona przez podmiot 
uprawniony?

� �

Czy prawidłowo został określony rodzaj 
zadania publicznego? (zgodnie z art.4.1. 
ustawy)

� �

Czy prawidłowo został określony termin 
realizacji zadania?

� �

Czy oferta dotyczy zadania, na które został 
ogłoszony konkurs?

� �

Czy cele statutowe Oferenta są spójne z 
założeniami zadania?

� �

DOPUSZCZA  SIĘ  MOŻLIWOŚĆ  JEDNORAZOWEGO  UZUPEŁNIENIA/
SKORYGOWANIA OFERTY W OKREŚLONYM PONIŻEJ ZAKRESIE:
w przypadku zaznaczenia „nie” należy wskazać czego dotyczy uchybienie

Czy określono tytuł zadania publicznego z 
ogłoszenia konkursowego? 

� �

Czy wszystkie wymagane załączniki są 
dołączone do oferty?

� �

Czy oferta została podpisana przez osoby 
do tego uprawnione?

� �

ocena: pozytywna �                   negatywna �                            oferta wymaga uzupełnienia �

Podpisy członków Komisji:

Kalisz, dnia ...............................................................
(miejsce i data)



Załącznik Nr 2 do załącznika do zarządzenia Nr 292/2017 
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu dotyczącego oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych
złożonych w następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
OFERTY ZŁOŻONEJ W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Numer oferty:

Nazwa Oferenta:  

Tytuł zadania (z ogłoszenia konkursowego):

Wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego*
*niewłaściwe skreślić

Warunki merytoryczne
Skala oceny

- pkt

Członek
Komisji

…...............
…...............

Członek
Komisji

…...............
…...............

Członek
Komisji

…...............
…...............

Członek
Komisji

…...............
…...............

Członek
Komisji

…................
…................

Podsumo-
wanie
oceny

Uwagi

KRYTERIA PODSTAWOWE – maksymalna liczba punktów 70 albo 55 w przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego.
Na ile odpowiednio uzasadniono potrzebę realizacji 
zadania publicznego oraz na ile grupa odbiorców jest 
adekwatna do potrzeby jego realizacji? (p.IV.2 oferty)

Od 0 do 10

Na ile cele zadania publicznego są spójne i wynikają 
ze zdiagnozowanego problemu?  (p.IV.4 oferty)

Od 0 do 5

Na ile zakładane rezultaty realizacji zadania 
publicznego są realne, trwałe i przyczynią się do 
osiągnięcia jego celu? (p.IV.5 oferty)

Od 0 do 10

Na ile zaplanowane działania są zasadne, realne, 
efektywne, spójne z harmonogramem oraz służą 
osiągnięciu zaplanowanych rezultatów? (p.IV.6 i 7 
oferty)

Od 0 do 10

Na ile zakładane koszty są realnymi wydatkami, 
adekwatnymi do planowanych działań zadania 
publicznego i spełniają warunki uznania ich za 
koszty kwalifikowalne? (p.IV.8 oferty)

Od 0 do 10
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Jaki jest procentowy udział dotacji w całkowitych 
kosztach zadania publicznego? (p.IV.9.4 oferty)

Kryterium nie dotyczy konkursu na powierzenie 
realizacji zadania publicznego

do 50% - 15 pkt
50-59% – 12 pkt.
60-69% – 8 pkt
70-79% – 6 pkt.
80-89% – 5 pkt.

pow. 90% - 3 pkt.

Czy przewidziano świadczenia wolontariuszy i pracę 
społeczną członków podmiotu jako wkład osobowy 
w realizację zadania? (p.IV.9.3 i p. IV.12 oferty)

Od 0 do 5

Czy w ofercie przedstawiono zasoby kadrowe i 
rzeczowe przewidywane do wykorzystania przy 
realizacji zadania, adekwatne do zaplanowanych 
działań? (p.IV.11 i p. IV.13 oferty)

Od 0 do 5

KRYTERIUM DODATKOWE – kryterium nie jest stosowane w przypadku złożenia oferty przez podmiot, który wcześniej nie korzystał z dotacji z budżetu 
Miasta Kalisza. W tej sytuacji do ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia przez oferenta nie są wliczane punkty za to kryterium.
Czy podmiot rzetelnie i terminowo rozliczył się z 
otrzymanych dotacji w okresie poprzednim?

Od -5 do 5

KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE - ustalone przez wydział merytoryczny lub jednostkę organizacyjną Miasta), zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.  Maksymalna 
liczba punktów 20, przy czym za każde ze wskazanych kryteriów uzupełniających można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
1. (nazwa kryterium) 

2. (nazwa kryterium)

Kryteria uzupełniające mogą być ustalane  indywidualnie przez komórki merytoryczne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta, przy czym zakłada się, iż ogólna liczba punktów przyznanych 
ofercie może wynieść maksymalnie 95 pkt. (80 w przypadku powierzenia realizacji zadania), w tym za kryteria podstawowe 70 pkt. (55 w przypadku powierzenia realizacji zadania), 5 pkt za 
kryterium dodatkowe i 20 pkt za kryteria uzupełniające.

Średnia arytmetyczna:..................., co stanowi ..............% UWAGA: Uzyskanie 60% punktacji uprawnia do dofinansowania.

Ocena: 
pozytywna �                   negatywna �          oferta skierowana do ponownej oceny formalnej �     

Uzasadnienie  do  przyznanej  liczby
punktów  -  obligatoryjne  w  przypadku
obniżenia poziomu dofinansowania, o jakie
ubiega się oferent.
W  przypadku  obniżenia  dofinansowania
o  jakie  ubiega  się  oferent  –  wyjaśnienie
sposobu ustalenia wysokości dotacji.

Podpisy członków Komisji:

Kalisz, dnia ............................
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Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


