
Załącznik nr 1 

do Decyzji nr 6 

Rektora UwB z dnia 6 marca 2020 r. 

Karta oceny formalnej i merytorycznej 

Nazwa oferenta ______________________________________________________________________ 

Oceniający __________________________________________________________________________ 

Ocena formalna  

L.p. Kryteria oceny formalnej (tzw. kryteria dostępu) Spełnia Nie spełnia 

1. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019, poz.869 z późn. zm.). 

  

2. Podmiot nie zalega z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalega z opłacaniem 

podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego (w tym dołączono dokumenty potwierdzające ww. stan). 

  

3. Podmiot posiada przynajmniej 5 (pięcio-) letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym minimum 7 projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych – 

realizowanych samodzielnie jako Beneficjent lub jako Partner. Realizowane projekty muszą charakteryzować się 

zbieżnością z celami Projektu i być skierowane do osób z niepełnosprawnościami lub do osób pracujących z 

osobami z niepełnosprawnościami (w tym dołączono dokumenty potwierdzające ww. stan). 

  

4. Podmiot złożył jedną ofertę oraz złożona oferta nie ma charakteru oferty wspólnej złożonej w tzw. konsorcjum.   

 

Ocena merytoryczna 

Kryterium ogólne Opis punktacji Liczba 

przyznanych 

punktów 

Opinia oceniającego (obowiązkowa, jeśli liczba 

przyznanych punktów jest mniejsza niż 

maksymalna) 

1.Zgodność działalności Partnera z 

celami partnerstwa. 

 

Maksymalna liczba punktów: 10 

Każdy z członków Komisji w ramach oceny 

przedmiotowego kryterium ma możliwość 

przyznania maksymalnie 10 punktów.  

  

2.Kadra partnera zaangażowana do 

realizacji projektu (doświadczenie 

merytoryczne, posiadane kwalifikacje). 

 

Maksymalna liczba punktów: 10  

Każdy z członków Komisji w ramach oceny 

przedmiotowego kryterium ma możliwość 

przyznania maksymalnie 10 punktów.  

  



3.Informacje o potencjale technicznym i 

finansowym możliwym do 

zaangażowania na rzecz przygotowania i 

realizacji projektu oraz opis wkładu 

partnerstwa w zakresie osiągnięcia 

wskaźników rezultatu Projektu 

 

Maksymalna liczba punktów: 10 

Każdy z członków Komisji w ramach oceny 

przedmiotowego kryterium ma możliwość 

przyznania maksymalnie 10 punktów 

  

4.Proponowany zakres współpracy w 

zakresie prac nad przygotowaniem 

projektu oraz realizacji projektu. 

 

Maksymalna liczba punktów: 10 

Każdy z członków Komisji w ramach oceny 

przedmiotowego kryterium ma możliwość 

przyznania maksymalnie 10 punktów. 

  

5.Doświadczenie w realizacji 

projektów/zadań o podobnym 

charakterze. 

 

Maksymalna liczba punktów: 10 

Każdy z członków Komisji w ramach oceny 

przedmiotowego kryterium ma możliwość 

przyznania maksymalnie 10 punktów. 

  

 

Oświadczam, że nie zachodzi żaden konflikt interesów pomiędzy mną, a podmiotem składającym ocenianą przeze mnie ofertę, w tym z tytułu łączącego mnie z oferentem 

stosunku cywilnoprawnego, zasiadania w organach zarządczych lub nadzorczych oferenta lub członkostwa w organizacji oferenta. 

 

Data i podpis oceniającego: 

  



Załącznik nr 2 

do Decyzji nr 6 

Rektora UwB z dnia 6 marca 2020 r. 

 

Zbiorcza karta oceny ofert partnerstwa 

Nazwa oferenta ____________________________________________________________________________________________________________ 

Ocena merytoryczna 

Kryterium ogólne Opis punktacji Liczba przyznanych 

punktów 

Oceniający I 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

Oceniający II 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

Oceniający III 

Suma 

przyznanych 

punktów 

Średnia 

arytmetyczna 

przyznanych 

punktów 

1.Zgodność działalności Partnera z 

celami partnerstwa. 

 

Maksymalna liczba punktów: 10 

Każdy z członków Komisji 

w ramach oceny 

przedmiotowego kryterium 

ma możliwość przyznania 

maksymalnie 10 punktów. 

     

2.Kadra partnera zaangażowana do 

realizacji projektu (doświadczenie 

merytoryczne, posiadane 

kwalifikacje). 

 

Maksymalna liczba punktów: 10 

Każdy z członków Komisji 

w ramach oceny 

przedmiotowego kryterium 

ma możliwość przyznania 

maksymalnie 10 punktów. 

     

3.Informacje o potencjale 

technicznym i finansowym 

możliwym do zaangażowania na 

rzecz przygotowania i realizacji 

projektu oraz opis wkładu 

partnerstwa w zakresie osiągnięcia 

wskaźników rezultatu Projektu 

 

Maksymalna liczba punktów: 10 

Każdy z członków Komisji 

w ramach oceny 

przedmiotowego kryterium 

ma możliwość przyznania 

maksymalnie 10 punktów. 

     

4.Proponowany zakres współpracy 

w zakresie prac nad 

przygotowaniem projektu oraz 

realizacji projektu. 

 

Maksymalna liczba punktów: 10 

Każdy z członków Komisji 

w ramach oceny 

przedmiotowego kryterium 

ma możliwość przyznania 

maksymalnie 10 punktów. 

     



5.Doświadczenie w realizacji 

projektów/zadań o podobnym 

charakterze. 

 

Maksymalna liczba punktów: 10 

Każdy z członków Komisji 

w ramach oceny 

przedmiotowego kryterium 

ma możliwość przyznania 

maksymalnie 10 punktów. 

     

Suma przyznanych punktów      

 

Końcowa ocena merytoryczna ofert __________________ punktów 

Podpis członków komisji: 

 


