Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1966/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1966/2004 r. – wzór karty indywidualnej oceny ofert w konkursie na prowadzenie w okresie
od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. socjalizacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 8 dzieci .

Imię i Nazwisko Członka Zespołu Opiniującego:

Pieczęć MOPS:

Ocena możliwości realizacji zadania
przy
uwzględnieniu
aktualnie
posiadanych zasobów rzeczowych, w
tym kadrowych ukierunkowanych na
realizację zadania,

Nazwa oferenta

Aktualnie posiadane
zasoby
kadrowe
ukierunkowane na
realizację zadania

L.
p.

1

2

x

3

0-2pkt

Ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji
zadania

Analiza i ocena
wykonanie zadań
zlecanych
Aktualnie
Miesięczne koszty utrzymania, ze
oferentowi (bądź
środków przekazanych tytułem
posiadane
Ocena
realizowanych na
dotacji, jednego miejsca w
zasoby
placówce (iloraz wydatków z
rzeczowe (w doświadczeni innych zasadach Suma
zadań Miasta)
p-któw dotacji ogółem, z wyłączeniem
tym lokalowe) a w
przez Miasto
/3-6/
i dydaktyczne prowadzeniu
środków na wyposażenie
Kraków w okresie
ukierunkowan placówek
mieszkania i na opłacenie składek
poprzednim ze
e na realizację opiekuńczona ubezpieczenie zdrowotne
wychowawcz
szczególnym
zadania
dzieci)
vch
uwzględnieniem
liczby 8 (ilości miejsc) i liczby
rzetelności,
12 (okres zlecenia zadania w
terminowości ich
danym roku w m-cach)
realizacji oraz
sposobu
rozliczenia
otrzymanych na
ten cel środków*
4
5
6
7
8

0-2 pkt

0-3pkt

0-3pkt

od 800 zł 850 zł– 3 pkt
od 851 do 900 – 2 pkt,
0 – 10 od 901 do 950 zł - 1 pkt
pkt

Relacja kosztów
przeznaczonych
bezpośrednio na
potrzeby dzieci
(środki
żywności, leki i
materiały
medyczne,
zakup usług
medycznych,
pomoce
naukowe i
dydaktyczne),
do kosztów
ogółem (w %)
9

Udział
własnych
Ocena
Suma
środków
finansowyc p-któw spójności i
kolumny rzetelności
hw
oferty
przedsięwzi 8+9+10
ęciu
realizowane
go zadania
w relacji do
łącznych
kosztów
realizacji
zadania:

10

11

Od 41% do 46% poniżej 5%- 0 pkt
0 pkt
od 47% - 52% - od 5do 10%
1 pkt
- 1pkt
0 – 7 pkt
od 53% - 2 pkt
powyżej
10%- 2pkt

Suma p-któw
kolumny
/7+11+12/

12

13

0-2 pkt

0 –19 pkt

1
2
3
4
*- w przypadku, gdy oferent nie realizował w okresie poprzednim zadań zlecanych przez Gminę Miejską Kraków, bądź na innych zasadach nie realizował zadań Miasta,
otrzymuje 1 pkt
Podpis Członka Zespołu Opiniującego:....................................................

