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Do Zarządzenia nr 6/2018
Dyrektora GCPU
Z dnia 02.02.2018

KARTA OCENY OFERTY
NUMER
OFERTY
OFERENT

TYTUŁ
ZADANIA

REALIZACJA I BADANIA DIAGNOSTYCZNE UCZESTNIKÓW
PROFILAKTYCZNEGO PROGRAMU PRACOWNICZEGO DLA OSÓB DOROSŁYCH
W OBSZARZE PROFILAKTYKI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

I ETAP: OCENA FORMALNO-PRAWNA
WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Część A

1(tak)/0(nie)/
-(nie dotyczy)

1
2

Oferta została złożona w wersji papierowej, w terminie i miejscu
określonym w ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie
Oferta została złożona na formularzu będącym załącznikiem
do ogłoszenia

3

Oferta złożona przez podmiot uprawniony do udziału w konkursie

4

Oferta zawiera kwotę nieprzekraczającą wysokość środków finansowych
określonych w ogłoszeniu na realizację zadania

5

Oferta prawidłowo wypełniona :

a)

Oferta wypełniona prawidłowo, z zachowaniem kolejności rubryk

b)

Jest podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta lub ustanowionego
pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu
określającego osobowość prawną

c)

Posiada prawidłowo wypełnione oświadczenia umieszczone na końcu
1

oferty
6

Oferta posiada załączniki wymienione w ogłoszeniu :

a)

Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru
lub ewidencji wnioskodawcy( o ile nie jest on dostępny w internetowej
Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego
Kopia aktualnego statutu/ regulaminu Oferenta

b)

c)

d)

e)
f)

W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum/partnerstwo) każdy
z partnerów zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych
- w ogłoszeniu
W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów
składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub
innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do
działania w imieniu oferenta/ów
Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu
składającego ofertę - stanowiące załącznik do oferty.
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku udzielenia
pełnomocnictwa.

Część B

1(tak)/0(nie)/
-(nie dotyczy)

Oferent określił cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczącej spraw
objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego (zgodny z przedmiotem
konkursu).
1. Oferta SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE i została zakwalifikowana do II etapu oceny*
2. Oferta została ODRZUCONA ze względów formalnych*
3. Oferta podlega UZUPEŁNIENIU *
*Właściwe podkreślić

……………………………………………………………………..
Podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej

2

KARTA OCENY – braki formalne

Lp.

Uzupełnienie braków formalnych (wskazanych w ogłoszeniu konkursu)

1(tak)/0(nie)

1.

2.

3.

4.

…………………………………………………
Data dokonania uzupełnienia

…………………………………………………………..
Podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej

- Oferta została uzupełniona i zakwalifikowana do II etapu oceny.*
- Oferta nie została uzupełniona i podlega odrzuceniu ze względów formalnych.*
*Właściwe podkreślić

……………………………………………………………………..
Podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej

3

II ETAP – OCENA MERYTORYCZNO-FINANSOWA
Tak/ nie
Zgodność Oferty z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert*
*W przypadku niezgodności oferta podlega odrzuceniu
* Oferta zawierająca wyłącznie koszty obsługi realizacji zadania (administracyjne) lub koszty rzeczowe
zostanie odrzucona

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

IX. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT
Nazwa kryterium
Liczba punktów:
Algorytm:
Zasoby
ludzkie 0-5 pkt.
Im wyższe kwalifikacje
umożliwiające wysoką
kadry,
tym
wyższa
jakość
wykonania
ocena.
zadania
Publikacje naukowe o 0-5 pkt.
Brak- 0 pkt
tematyce z zakresu
1-5 -3pkt
profilaktyki zdrowia
6 i powyżej- 5 pkt
Posiadane
0-5 pkt.
Brak – 0 pkt.
certyfikaty/nagrody
1 certyfikat – 3 pkt.
potwierdzające
2 certyfikaty i więcej 5
skuteczność
realizacji
pkt.
zadań w tym obszarze
(Certyfikat/nagroda
regionalna,
krajowa,
międzynarodowa)
Posiadane
0-5 pkt.
Brak – 0 pkt.
rekomendacje
1 rekomendacje – 3 pkt.
2 rekomendacje i więcej
5 pkt.
Posiadane
0-10 pkt.
brak
doświadczenie
w
doświadczenia- 0 pkt
realizacji
badań
posiadane
dotyczących
doświadczenie- 10 pkt
problematyki zdrowia,
jakości
życia
oraz
profilaktyki i problemów
uzależnień wśród osób
dorosłych, a także w
pisaniu
raportów,
programów i ekspertyz
z zakresu problemów
społecznych

Przejrzystość i spójność 0-10 pkt.
koncepcji (jasny opis

Brak przejrzystości
spójności- 0 pkt
4

i

7.

zadania i poszczególnych
działań zmierzających do
osiągnięcia założonych
celów)
Ocena kosztorysu
60 pkt.

Uzyskany wynik:

przejrzystość i spójnośćdo 10pkt

0-40 pkt.
najkorzystniejsza oferta
otrzyma maksymalną
ilość punktów, punktacja
ofert zostanie
przeliczona wg wzoru C
= (Cn / Cob) x 40
Gdzie:
C – liczba punktów
przyznanych
Wykonawcy
ocenianemu
Cn – najniższa
zaoferowana cena,
spośród ofert
niepodlegających
odrzuceniu
Cob – cena zaoferowana
w ofercie
0-20 pkt.
kalkulacja kosztów
-poprawność
rachunkowa kosztorysu
-racjonalność kosztów
planowanych

100 pkt.

PODSUMOWANIE
PUNKTY

SPEŁNIA MINIMUM
PUNKTOWE
TAK

NIE

Część dot. kompetencji i doświadczenia
realizatorów(pkt. 1-5)
min. 15pkt.
Część dot. Jakości programu merytorycznego (pkt 6)
min.5 pkt.
5

Część dot. Kalkulacji kosztów (pkt 7)
min.30 pkt

ŁĄCZNIE

Uwagi dotyczące oceny merytoryczno-finansowej, w tym odrzucenia/oddalenia oferty

Głosy członków komisji konkursowej oceniających ofertę
ZA SFINANSOWANIEM ……………………………………..………………………………………………….. OSÓB
PRZECIW SFINANSOWANIU …………………………………………………………………………….…… OSÓB
WSTRZYMAŁO SIĘ ………………………………………………………………………………………………… OSÓB

OCENA KOMISJI KONKURSOWEJ
( Suma punktów)

……………………………………………………………………….
Podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej

6

7

