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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 0151-158/08 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 21 października 2008 r. 

 
Tytuł zadania Nr zadania 

Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym w 
okresie od 03.11.2008 r. – 27.03.2009 r., oraz wydanie 
jednorazowej pomocy żywnościowej w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia dla osób ubogich i bezdomnych znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

 

PS/01/2008 

OFERENT: Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. 
Narodzenia N.M.P. 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 13 października 2008 roku 
Tak 

(03.10.2008) 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak 

(organizacja pozarządowa) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- dokument potwierdzający działalność podmiotu 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę   

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

 

 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 
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Tytuł zadania Nr zadania 

Promocja kulturalna gminy Gryfino w formie występów 
chóralnych, w tym udział w uroczystościach gminnych i 
państwowych. 

 
K/08/2008 

OFERENT: Stowarzyszenie Wokalne „Res Musica” 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 13 października 2008 roku 
Tak 

(13.10.2008) 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak 

(organizacja pozarządowa) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- dokument potwierdzający działalność podmiotu 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę   

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

 

 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 
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Tytuł zadania Nr zadania 

Prowadzenie zajęć dla dzieci z terenu gminy Gryfino w pięciu 
świetlicach wiejskich w zakresie edukacji, wychowania i opieki 
w wieku 3-5 lat. 

 
E/02/2008 

OFERENT: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Zachodniopomorski Oddział Regionalny 
w Szczecinie 

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM  
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 

- 13 października 2008 roku 
Tak 

(13.10.2008) 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak 

(organizacja pozarządowa) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak 

(statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

(do wglądu) 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

 

5. Pozostałe dokumenty 

 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie  REGON, 

- dokument potwierdzający działalność podmiotu 

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo 
osób składających ofertę   

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
stowarzyszenia za rok 2007 

 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

 

 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 


