
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Załącznik nr 4  
 

KARTA OFERTY 

Adnotacje urzędowe 

1. Nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację  

2. Adres podmiotu ubiegającego się o dotację  

3. Numer kancelaryjny oferty  

 
KRYTERIA FORMALNE 

PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM TAK/ NIE 

1. Oferta realizacji zadania publicznego została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu 
konkursowym 

 

2. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Oferenci są organizacjami 
pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

3. Oferta realizacji zadania publicznego przygotowana została na odpowiednim formularzu.  

4. W przypadku składania oferty wspólnej w formularzu zostały uzupełnione dane każdego z oferentów.  

5. Oferta i oświadczenie oferenta podpisane zostały przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu oferenta (zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub 
ewidencji). 

 

6. Wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania spełnia kryterium wskazane w ogłoszeniu 
konkursowym. 

 

7. Do oferty załączone zostały: 

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;  

b) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów – w przypadku 
wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji; 

 

c) inne załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe: 
- kopia aktualnego statutu organizacji, 
- oświadczenie Oferenta/ów o: 

 posiadaniu przez realizatorów zadania uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego 
zadania publicznego, 

 dysponowaniu zasobami/lokalem, w którym będzie realizowane zadanie, 

 zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego. 

 

 
 

Uwagi dotyczące oceny formalnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adnotacje urzędowe 

 
Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej / 
Oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie 
merytorycznej * 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
…………………………………………………………………. 
Data i podpis członka Komisji konkursowej 

do opiniowania ofert 

 


