
Status oceny: 

Tytuł oferty: 

Nazwa organizacji/grupy: 

Data: 

 

Karta Oceny Formalnej 
oferty złożonej w konkursie: 

 

Nabór ofert w trybie art. 19a – „MAŁE GRANTY” - MOPR 2021 

 

Lp. Tytuł Wartość Uzasadnienie 

1. 
Czy wersja papierowa jest zgodna z wersją 

elektroniczną? 
TAK/NIE 

 

2 

Oferta została złożona przez podmiot uprawniony? 

(organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie) 

TAK/NIE 

 

3. 

Cele statutowe podmiotu są zgodne ze sferą zadań 

publicznych, w ramach której będzie realizowane 

zadanie? 

TAK/NIE 

 

4. 
„Potwierdzenie złożenia oferty” zostało podpisane 

przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji? 
TAK/NIE 

 

5. 

Do oferty zostały załączone załączniki: 

- aktualny dokument potwierdzający status prawny 

Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – o ile 

nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce 

Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego; 

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji 

podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub 

innego, właściwego rejestru - pełnomocnictwo oraz 

potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli nie 

obwiązuje zwalenie z opłaty; 

- kopię umowy lub statutu spółki, w przypadku gdy Oferent 

jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3  

ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego. 

TAK/NIE  

(- nie dotyczy) 

 

6. 

Kopie dokumentów są poświadczone przez osobę lub 

osoby uprawnione? 

(nie dotyczy odpisu KRS pobranego z internetowej 

Wyszukiwarki Podmiotów Krajowego Rejestru 

Sądowego) 

TAK/NIE  

(- nie dotyczy) 

 

7. Zadanie ma charakter lokalny lub regionalny? TAK/NIE  

8. 
Termin realizacji zadania nie jest dłuższy niż  

90 dni? 
TAK/NIE 

 

9. 
Wnioskowana kwota dotacji jest mniejsza lub 

równa 10 000 zł? 
TAK/NIE 

 

10. 

Łączna kwota środków finansowych przekazanych na 

realizację zadań w trybie art. 19a dla podmiotu  

w bieżącym roku kalendarzowym jest mniejsza lub 

równa 20 000 zł? 

TAK/NIE 

 

11. 

„Potwierdzenie złożenia oferty” wpłynęło do MOPR 

w Gdańsku w terminie pozwalającym na spełnienie 

warunków z art. 19a ust. 3. ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

TAK/NIE 

 

 


