Zasadność planowanych kosztów w stosunku do planowanych działań i załozonych celów,
poprawność i czytelność sporządzenia kalkulacji kosztów zadania, w tym: kwalifikowalność
kosztów, posiadanie zróżnicowanych zasobów finansowych na realizację zadania.

Wywiązanie się z umowy realziacji wypoczynku w latach poprzednich (z ostatniej realizowanej
umowy). Za nieterminowe złożenie sprawozdania i rozliczenie dotacji oraz zwrot całości lub części
środków z otrzymanej dotacji w roku 2018, oferent otrzymuje punkty ujemne

Łączna liczba przyznanych punktów

nie

1. do oferty nie dołączono wymaganego załącznika
tj. oświadczenia oferenta, że wobec Organizacji nie
toczy się postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne, a także wobec których nie jest
prowadzona egzekucja sądowa i administracyjna,
2. oferta nie jest prawidłowo i kompletnie
wypełniona - brak planu i harmonogramu działań,
brak informacji nt. pochodzenia środków własnych
(wkład finansowy czy niefinansowy),
3. nieprawidłowo obliczona kwota dotacji,
maksymalna możliwa kwota dofinansowania
wynikająca z treści ogłoszenia o konkrsie w pkt I.4.
wynosi 5 400 zł. (45 osób x8 dni x 15 zł) Oferent
wnioskował o wyższą kwotę dotacji niż jest
możliwa.
4. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego
Oferenta wynosi 15 000 zł (jest to suma dotacji ze
wszystkich złożonych ofert przez podmiot
posługujący się jednym dokumentem rejestrowym).
Oferent wnioskował o wyższą kwotę.

Posiadane zasoby lokalowe oraz rzeczowe umozliwiające relizację zadania

15 511,65

uwagi

kwalifikacje kadry niezbędnej do realizacji zadania, w tym wolontariuszy

Obóz sportowy
Braniewo 2019

kwota
dotacji

Uwzględnienie w programie priorytetów wymienionych w pkt I.7

Uczniowski Klub
81-309 Gdynia
Sportowy "Akademia ul. Warszawska
Piłkarska Pomorzanin" 40/9

nazwa zadania

Program wypoczynku i sposób jego realziacji, w tym atrakcyjność i realność jego wykonania.

Adres Organizatora

Udział w wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z udziałem dzieci i młodzieży będących
sierotami oraz uczniów funkcjonujących w systemie pieczy zastępczej, o których mowa w art.. 92b
ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1997 r.

1.IV

Nazwa Organizatora

ocena formalna TAK/NIE

nr oferty

załącznik nr 2 do protokołu z z posiedzenia Komisji z dnia 1 sierpnia 2019 r.
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