
 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 
 

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY WSPÓŁPRACY  
 

złożonej w ramach naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu pn. 
„Inkubator Dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”,  

Działanie 4.1 Innowacje społeczne, 
organizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego 

 
 
 

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA OFERTĘ:    

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

 

NAZWA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ: 

....................................................................................................................................................................................

. 

 

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ DOKONUJĄCEGO OCENY: 

....................................................................................................................................................................................

. 

 

DATA DOKONANIA OCENY:  

....................................................................................................................................................................................

. 

 

LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ:  

 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI 

Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanej przeze mnie oferty oraz, że dołożę 
należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 

 

 

 

......................................................                          ......................................................................... 

         Data, miejscowość                                       Podpis członka Komisji Konkursowej dokonującego oceny  

 

          

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI 

Uprzedzony/na  o odpowiedzialności  karnej z art. 233  Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych 
danych oświadczam, że: 

 zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu naboru na  partnera projektu pn. „Inkubator 
Dostępności” 

 zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie  
z posiadaną wiedzą, 

 nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 



 

 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i 
nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z osobami upoważnionymi do 
reprezentowania podmiotu składającego ofertę. W przypadku stwierdzenia takiej zależności 
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej, 

 przed upływem trzech lat od daty powołania do Komisji nie pozostawałem/am w stosunku pracy lub 
zlecenia z podmiotem składającym ofertę. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję 
się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Konkursowej, 

 nie pozostaję z podmiotem składającym ofertę  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.  

 

......................................................                          ......................................................................... 

         Data, miejscowość                                       Podpis członka Komisji Konkursowej dokonującego oceny  

 

Potencjał 
Oferenta 

1. Podmiot w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
uczestniczył w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej jako beneficjent lub partner w zakresie aktywnej integracji, 
włączenia społecznego, świadczenia usług społecznych, przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu osób: 

Przedziały oceny 
Ocena Oceniającego 
(odpowiedni przedział proszę 
zaznaczyć symbolem „X”) 

Liczba 
punktów 

 

do 2 projektów  

 0 pkt. 

 

od 3 do 5 projektów  

 5pkt. 

 
powyżej 5 projektów  

 10 pkt. 

 
 
2. Podmiot w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

uczestniczył w realizacji projektów innowacyjnych współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej jako beneficjent lub partner: 

Przedziały oceny 
Ocena Oceniającego 
(odpowiedni przedział proszę 
zaznaczyć symbolem „X”) 

Liczba 
punktów 

 

do 2 projektów  

 0 pkt. 

 

od 3 do 5 projektów  

 5 pkt. 

 
powyżej 5 projektów  

 10 pkt. 

 
 

3. Podmiot posiada udokumentowane/zwalidowane efekty realizacji działań 
związanych z tworzeniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (np. 
wdrożony produkt, rozwiązanie IT, rozwiązanie architektoniczne): 

Przedziały oceny 
Ocena Oceniającego 
(odpowiedni przedział proszę 
zaznaczyć symbolem „X”) 

Liczba 
punktów 

brak efektów  0 pkt. 

 

1 – 2 udokumentowane efekty   5 pkt. 

 
powyżej 3 udokumentowanych efektów   10 pkt. 

 
 

4. Podmiot zaangażuje do realizacji zadań merytorycznych osobę lub osoby z 
niepełnosprawnościami: 



 

 

Przedziały oceny 
Ocena Oceniającego 
(odpowiedni przedział proszę 
zaznaczyć symbolem „X”) 

Liczba 
punktów 

nie zaangażuje osoby z 
niepełnosprawnością  0 pkt. 

 

zaangażuje 1 osobę z 
niepełnosprawnością  5 pkt. 

 
zaangażuje więcej niż 1 osobę z 
niepełnosprawnościami  10 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów w 

obszarze „Potencjał Oferenta”: 
40 pkt 

Liczba przyznanych punktów w 

obszarze „Potencjał Oferenta”:  
 

Koncepcja 
realizacji zadań 
merytorycznych 

5. Ocena koncepcji dotarcia do potencjalnych innowatorów:  

 

Kryterium Oceny Maksymalna liczba punktów: 

Liczba 
punktów 
przyznanych 
przez 
Oceniającego: 

Efektywności metod, narzędzi i form 10 pkt.  

Uzasadnienie: 
 
 
 
 

 

Adekwatność metod, narzędzi i form 10 pkt  

Uzasadnienie: 
 
 
 

 

 
Celowość metod, narzędzi i form 10 pkt  

Uzasadnienie: 
 
 
 

 

 

6. Ocena koncepcji zapewnienia kompleksowego wsparcia specjalistycznego 
innowatorom społecznym uczestniczącym w projekcie w trakcie inkubowania 
pomysłów innowacyjnych: 

 

Kryterium Oceny Maksymalna liczba punktów: 

Liczba 
punktów 
przyznanych 
przez 
Oceniającego: 

Efektywności metod, narzędzi i form 10 pkt.  

Uzasadnienie: 
 
 
 
 

 

Adekwatność metod, narzędzi i form 10 pkt  

Uzasadnienie: 
 



 

 

 
 

 

 
Celowość metod, narzędzi i form 10 pkt  

Uzasadnienie: 
 
 
 

 

 

7. Ocena koncepcji upowszechniania rezu ltatów innowacji społecznych: 

 

Kryterium Oceny Maksymalna liczba punktów: 

Liczba 
punktów 
przyznanych 
przez 
Oceniającego: 

Efektywności metod, narzędzi i form 10 pkt.  

Uzasadnienie: 
 
 
 
 

 

Adekwatność metod, narzędzi i form 10 pkt  

Uzasadnienie: 
 
 
 

 

 
Celowość metod, narzędzi i form 10 pkt  

Uzasadnienie: 
 
 
 

 
 

Maksymalna liczba punktów w 

obszarze „Koncepcjarealizacji 

zadańmerytorycznych : 

90 pkt 
Liczba przyznanych punktów Koncepcja 

realizacji zadań merytorycznych: 
 

 

 

PODSUMOWANIE OCENY: 

 

 

 

 

  ………………………………..                                          ……………………………………………..                  

       Data  oceny                                    Podpis członka Komisji Konkursowej dokonującego 

 

Maksymalna liczba punktów 
do uzyskania: 

130 pkt 
Suma uzyskanych punktów na 
etapie oceny merytorycznej: 

 


