
 

Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr……. 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dn. ……………….. 

 

KARTA OCENY DO OTWARTEGO NABORU OFERT 
Numer 

oferty: 

 Nazwa 

oferenta: 

 

 

OCENA MERYTORYCZNA 

KRYTERIUM Punktacja Przyznane punkty 

Zgodność działania Oferenta z celami partnerstwa – maks. 30 pkt 

Zgodność zakresu działalności Oferenta z celem 

projektu 
Maks. 10  

Trafność doboru i opisu podzadań Maks. 10  

Uzasadnienie dla realizacji działań, które w 

największy sposób przyczynią się do zwiększenia 

szans znalezienia zatrudnienia przez uczestników 

projektu/poprawienie sytuacji osób pracujących 

Maks. 10  

Deklarowany wkład Oferenta – maks. 60 pkt 

Zasoby ludzkie – potencjał kadrowy Maks. 24  

Adekwatność zaproponowanej kadry do koncepcji 

wskazanej w ofercie 
Maks. 12  

Kompetencje i kwalifikacje zawodowe kadry Maks. 12  

Zasoby organizacyjne Maks. 24  

Adekwatność zaproponowanych zasobów do 

koncepcji wskazanej w ofercie 
Maks. 24  

Zasoby techniczne Maks. 12  

Możliwość wykorzystania pomieszczeń lokalowych Maks. 6  

Możliwość wykorzystania sprzętu i wyposażenia Maks. 6  

Doświadczenie w realizacji projektów, których zakres jest zgodny z obecnym 

Projektem w zakresie: grupy docelowej, zadań merytorycznych, obszaru realizacji - 

maks. 30 pkt 

Doświadczenie w realizacji projektów Maks. 30 pkt  

Liczba lat doświadczenia jaką posiada Oferent w 

realizacji projektów w obszarze, w którym udzielane 

jest wsparcie, na rzecz osób z grupy docelowej oraz 

na terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja 

projektu 

Maks. 5  

Opis zrealizowanych przedsięwzięć ze środków EFS 

lub innych, których zakres jest zgodny z obecnym 

Projektem wskazujących na znajomość grupy 

docelowej, zaplanowanych w projekcie działań oraz 

obszaru realizacji 

Maks. 10  

Doświadczenie w realizacji projektów partnerskich 

skierowanych do osób z grupy docelowej, w 

obszarze realizacji projektu i na terytorium, którego 

dotyczyć będzie realizacja projektu 

Maks. 5  



Posiadana tzw. sieć powiązań z organizacjami 

działającymi na rzecz osób pozostających bez 

zatrudnienia, pracujących znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, imigrantów, 

wskazująca na „zakorzenienie” działań 

podejmowanych przez oferenta w obszarze 

planowanej interwencji 

Maks. 10  

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW Maks. 120 

pkt 
 

 

 

 

 

…………………..……….    ……………..………………………………. 
(miejscowość, data)          podpis osoby/osób dokonujących oceny merytorycznej ofert 

 

 

 


