
Załącznik Nr 1 B 
do Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr3PV../2015 
Burmistrza Nysy 
z dnia 19 czerwca 2015 roku 

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ OFERTY 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 - organizacja półkolonii letnich dla dzieci 
i młodzieży promujących zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień (II nabór) 

/tytuł zadania/ 
Nazwa oferenta: 

TAK/NIE uwagi 
Numer oferty: 

WARUNKI FORMALNE 
1. Czy oferta złożona została przez podmiot uprawniony 

2. Czy oferta została złożona na obowiązującym formularzu wzoru ofert 

3. Czy oferta posiada prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty 

4. Czy formularz oferty podpisany jest przez osoby upoważnione 

g Czy cele statutowe są zgodne z ogłoszeniem o konkursie tj. uwzględniają sferę pożytku 
' publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

6. Czy są złożone wymagane załączniki: 
> odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub jego kopia), innego rejestru lub ewidencji 

zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został 
wydany 

> statut organizacji lub inny dokument (akt wewnętrzny) określający przedmiot 
działalności oferenta, wynikający z odrębnych) przepisów, zawierający postanowienia 
wymagane w art. 10 ust. 3 ustawy oraz uwzględniający przedmiot działalności pożytku 
publicznego zgodny z zakresem ogłoszenia o konkursie 

> deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania, 
uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników zadania 

> dokument potwierdzający wysokość kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem 
nazwy zadania (np. umowa, dokument potwierdzający wysokość środków 
przeznaczonych na realizację zadania wystawiony przez podmiot współuczestniczący 
w finansowaniu zadania lub oświadczenie oferenta o złożeniu wniosku do innego 
podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnego z innego źródła niż budżet Gminy 
Nysa wraz z podaniem terminu rozpatrzenia złożonego wniosku) - w przypadku 
własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych źródeł publicznych 

> oświadczenie o realizacji zadania bez powierzenia jego wykonania osobom trzecim 

> wykaz osób, przy udziale których oferent zamierza realizować zadanie publiczne wraz z 
kserokopiami potwierdzającymi kwalifikacje 

> oświadczenie o sposobie przeprowadzenia rekrutacji kadry 

> program półkolonii promujący zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień wraz 
z konspektem warsztatów 

> oświadczenie, iż oferent zgłosi wypoczynek do właściwego Kuratorium oświaty zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. 
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, 
poz. 67, ze zm.) 

Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej 
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