
Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 1068/15 

Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 31 lipca 2015 r. 

…………………………….. 
Numer oferty 

 

Karta Oceny do otwartego naboru ofert 

Nazwa Podmiotu: 

 

OCENA FORMALNA OFERTY 

Kryterium TAK NIE UWAGI 

Oferta złożona w terminie, 

w zamkniętej kopercie 
 Tak  Nie 

 

Oferta złożona zgodnie  

z wzorem stanowiącym zał. Nr 2 

do ogłoszenia 
 Tak  Nie 

 

Ofertę wypełniono w języku 

polskim 
 Tak  Nie 

 

Oferta jest kompletna,  

tj. zawiera formularz oferty wraz 

z załącznikami 
 Tak  Nie 

 

Oferent wypełnił oświadczenie, 

zawarte w części końcowej 

wzoru oferty 
 Tak  Nie 

 

Oferta jest podpisana przez 

osobę uprawnioną do 

reprezentowania Partnera 
 Tak  Nie 

 

Budżet kosztów pośrednich 

Partnera mieści się w limicie 

10% wartości zaplanowanych 

zadań 

 Tak  Nie 

 

 

Uwagi Oceniającego: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

.............................................. 
(podpis Oceniającego) 

 

……............................................................... 
(data, imię i nazwisko, podpis osoby uzupełniającej) 

 



OCENA MERYTORYCZNA OFERTY 

 

 Punktacja Uwagi 

Zgodność działania Partnera z celami partnerstwa – max 40 pkt 

Opis koncepcji realizacji 

zadań przez Partnera (8) 
Max 30 pkt 

 

Trafność doboru i opisu 

podzadań 
Max 10 pkt 

 

Innowacyjność Max 8 pkt  

Uzasadnienie dla realizacji 

podzadań, które  

w największy sposób 

przyczynią się do wzrostu 

zatrudnienia uczestników 

Max 12 pkt 

 

Kalkulacja kosztów (9) Max 10 pkt  

Racjonalność, gospodarność 

i efektywność zakładanych 

wydatków 

Max 10 pkt 

 

Deklarowany wkład Partnera (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe) 

w realizację celu partnerstwa – max 36 pkt 

Zasoby ludzkie (10.1) Max 12 pkt  

Adekwatność 

zaproponowanej kadry do 

koncepcji wskazanej  

w ofercie 

Max 6 pkt 

 

Kompetencje zawodowe 

kadry 
Max 6 pkt 

 

Zasoby organizacyjne 

(10.2) 
Max 8 pkt 

 

Adekwatność  

i innowacyjność 

zaproponowanych zasobów 

do koncepcji wskazanej  

w ofercie 

Max 4 pkt 

 

Wskazanie zasobów 

mogących przyczynić się do 

osiągnięcia zakładanych 

wskaźników zatrudnialności 

Max 4 pkt 

 

Zasoby techniczne (10.3) Max 6 pkt  

Możliwość wykorzystania 

pomieszczeń lokalowych 
Max 4 pkt 

 

Możliwość wykorzystania 

sprzętu i wyposażenia 
Max 2 pkt 

 

Zasoby finansowe (10.4) Max 10 pkt  

Wysokość wkładu 

finansowego 

10% wartości budżetu przypadającego na 

Partnera (5 pkt) 

15% wartości budżetu przypadającego na 

Partnera (10 pkt) 

 

 



Doświadczenie w realizacji projektów, których zakres jest zgodny z obecnym 

Projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów: grupa docelowa, zadania 

merytoryczne, obszar realizacji – max 16 pkt 

Doświadczenie w realizacji 

projektów (11) 

Max. 16 pkt  

Liczba realizowanych 

przedsięwzięć ze środków 

EFS, których zakres jest 

zgodny z obecnym 

Projektem pod kątem 

wszystkich następujących 

obszarów: grupa docelowa, 

zadania merytoryczne, 

obszar realizacji 

do 2 (5 pkt) 

3 - 4 (7 pkt) 

5 i powyżej (10 pkt) 

Jeżeli przedsięwzięcie było realizowane przez 

Podmiot jako Partner – połowa skali punktów 

 

Liczba realizowanych 

przedsięwzięć z innych 

źródeł niż EFS, których 

zakres jest zgodny  

z obecnym Projektem pod 

kątem wszystkich 

następujących obszarów: 

grupa docelowa, zadania 

merytoryczne, obszar 

realizacji 

do 2 (2 pkt) 

3 - 4 (4 pkt) 

5 i powyżej (6 pkt) 

Jeżeli przedsięwzięcie było realizowane przez 

Podmiot jako Partner – połowa skali punktów 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


