
 
 

Załącznik nr 3 do Procedury postępowania przy 
 realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego 

ustalonej Zarządzeniem Nr 109/2022 
Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 9 września 2022 r. 
 
 
 
 
 

KARTA OCENY FORMALNEJ 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

NAZWA REALIZATORA ZADANIA: 

NAZWA ZADANIA: 

WNIOSKOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH W ZŁ: 

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W ZŁ 

 (SUMA WYSOKOŚCI WSZYSTKICH ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ WARTOŚCI ŚRODKÓW NIEFINANSOWYCH): 

OCENA FORMALNA 

Kryteria oceny formalnej oferty: 
(należy wstawić znak X w odpowiedniej kolumnie) 

Oferta 

Spełnia wymagania 
UWAGI 

TAK NIE 

1.  Czy ofertę złożono w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?    

2. Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?    

3. Czy oferta podpisana została przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
podmiotu składającego ofertę (zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, 

innego rejestru lub ewidencji) ? 

   

4. Czy oferta realizacji zadania przygotowana została na aktualnie obowiązującym wzorze ofertowym?    

5. Czy termin realizacji zadania wskazany w ofercie mieści się w terminie wskazanym w ogłoszeniu 

konkursowym ? 
   



6. 

Wymagane załączniki do oferty:    

1) 
 aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym 
podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,    

2) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono 
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych, 

   

3) oświadczenie osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę                    
o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

   

4) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który 
zostaną przekazane środki i zobowiązaniu się oferenta do utrzymania ww. rachunku do chwili 
zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym, 

   

5) oświadczenie osoby/osób upoważnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę 

wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą,                   
i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł, 

   

6) 
inne dokumenty/oświadczenia zgodnie z ogłoszeniem konkursowym 
1………………………………. 
2………………………………. 
… 

   

6. Czy wnioskowana kwota wskazana w ofercie nie przekracza kwoty przeznaczonej na dane zadanie?    

7. Czy złożona oferta jest możliwa/realna do realizacji pod kątem sytuacji finansowej realizatora 
zadania – w zakresie braku zaległości w regulowaniu zobowiązań z tytułu podatków i opłat 

lokalnych wobec Gminy Wręczyca Wielka 

   

8. 

Czy w ofercie opisano sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu osobom ze szczególnymi potrzebami lub w przypadku braku możliwości zapewnienia 

dostępności na warunkach określonych w art. 6 ww. ustawy, opisano dostęp alternatywny na 

warunkach określonych w art.7 ww. ustawy 

   

Wynik oceny formalnej ofert TAK NIE 

Czy oferta spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne weryfikowane na etapie oceny formalnej i może 

zostać przekazana do etapu oceny merytorycznej? 
  

 
 
Podpisy członków komisji konkursowej: 
1. ......................................................... 
2. ......................................................... 
3. ......................................................... 
4. ......................................................... 
 
 


