
Prezydent Miasta Lublin

Karta oceny merytorycznej

1. Informacje podstawowe:

1. Nazwa podmiotu składającego 
ofertę

2. Nazwa zadania

3. Data oceny oferty

4. Imię i nazwisko członków komisji 
konkursowej

1.

2.

3.

4.

5.

2. Ocena merytoryczna oferty:

Ocena dokonywana wspólnie przez całą komisję konkursową.

Liczba punktów przyznanych
przez komisję konkursową

1. Zadanie opisane w ofercie jest zgodne z zadaniem
wskazanym w ogłoszeniu. 

od 0 do 1
pkt

2. Termin  realizacji  oferowanego  zadania  mieści  się
w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu.

od 0 do 1
pkt

3. Zadanie określone w ofercie zostało skierowane do
adresatów  wskazanych  w  ogłoszeniu  konkurso-
wym.

od 0 do 1
pkt

4. Ilość godzin zadania określonych w ofercie jest nie
mniejsza niż określona w ogłoszeniu konkursowym.

od 0 do 1
pkt

5. Podmiot składający ofertę ubiega się o środki finan-
sowe w kwocie nie wyższej niż wynikająca z ogło-
szenia konkursowego.

od 0 do 1
pkt

6. Cel  realizacji  zadania  określonego  w  ogłoszeniu
jest  spójny  z  zakresem  zadania  przedstawionym
w ofercie.

od 0 do 1
pkt
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 rok przez podmioty wymienione
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Ocena dokonywana indywidualnie przez każdego członka komisji konkursowej.

Liczba punktów przyznanych przez
poszczególnych członków komisji

konkursowej

7.
Możliwość realizacji zadania: od 0 do 17

pkt

a) kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot
składający ofert będzie realizował zadanie, w tym
ich adekwatność do przedstawionego w ofercie za-
dania,

od 0 do 5
pkt

b) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji za-
dania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zada-
nia  (czytelność  kalkulacji  kosztów,  adekwatność
kosztów do zadań),

od 0 do 5
pkt

c)  harmonogram  realizacji  zadania,  spójność
harmonogramu z  zakresem zadania  oraz dostęp-
ność dla potencjalnych adresatów zadania,

od 0 do 5
pkt

d) posiadane zasoby rzeczowe, które mogą zostać 
użyte podczas realizacji zadania.

od 0 do 2
pkt

8. Opis realizacji zadania. od 0 do 3
pkt

Ocena dokonywana wspólnie przez całą komisję konkursową.

Liczba punktów przyznanych
przez komisję konkursową

9.
Ocena wcześniejszej działalności podmiotu składa-
jącego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania
określonego  w  ogłoszeniu  o  konkursie  ofert  lub
tego samego rodzaju (przy ocenie będą brane pod
uwagę zarówno doświadczenie w realizacji zadania
jak i rzetelność i terminowość oraz sposób rozlicze-
nia dotychczas otrzymanych środków na realizację
zadań  wynikających  z  Gminnego  Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych dla Miasta Lublin).

od 0 do 4
pkt

Suma ocen we wszystkich kryteriach 
(max. 30 pkt)

Średnia arytmetyczna ocen poszczególnych członków komisji 
konkursowej

Uwagi:
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3. Podpisy członków komisji konkursowej:

Imię i nazwisko Podpis 

1

2

3

4

5
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