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Załącznik  nr 3 

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

Imię i nazwisko kandydata:………………………………………………………………… 

Numer ewidencyjny :…………………………………………………… 

Data wpłynięcia formularza:……………………………………………………………… 

Deklaracja bezstronności i poufności 

 
Oceniający: ………………………………………………………………………………….. 
 
Niniejszym oświadczam, że: 
- nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewień-
stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli z Kandydatem/ką, 
- przed upływem dwóch lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/am w stosunku pracy lub 
zlecenia z Kandydatem/ką, 
- nie pozostaję z Kandydatem/ką w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wąt-
pliwości co do mojej bezstronności 
- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą 
- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji uzyska-
nych w ramach oceny 
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzo-
nych lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być 
użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim. 
 
….…………………………… 
data, podpis 

 

OCENA FORMALNA 

Lp. Kryteria oceny formalnej, podlegające poprawie/uzupełnieniu TAK NIE 

1. Wszystkie strony Formularza są ponumerowane   

2. Wszystkie strony Formularza są podpisane   

3. Formularz jest podpisany (imię i nazwisko oraz data we wskazanym miejscu na ostatniej stronie)   

4. Inne uchybienia, jakie? ……………………………………………   

 Kryteria oceny formalnej, niepodlegające poprawie/uzupełnieniu oraz kryteria kwalifikowalno-
ści 

TAK NIE 

5. Formularz wypełniony jest w języku polskim   
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6. Formularz został złożony w oryginale, jest kompletny, wypełnione są wszystkie punkty formularza    

7. Liczba stron nie przekracza 6   

8. Kandydat/ka jest mieszkańcem obszarów (gmin) słabo zaludnionych w województwie łódzkim, 
zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) 

  

9. Kandydat/ka jest osobą bezrobotną w tym bezrobotną długotrwale lub bierną zawodowo (wg 
złożonego oświadczenia) 

  

10. Kandydat/ka w chwili podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie jest osobą po 30 roku życia   

11. Kandydat/ka przed dniem przystąpienia do Projektu nie był/-a zarejestrowany/a jako przedsię-
biorca w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospodarczej ani nie prowadził/aa działalności na podstawie odręb-
nych przepisów (w tym m.in. tj. działalności komorniczej, adwokackiej lub oświatowej) (wg złożo-
nego oświadczenia) 

  

12. Kandy at/ka jest kobietą   

13. Kandydat/ka jest osobą niepełnosprawną (wg oświadczenia - załączono orzeczenie)   

14. Kandydat/ka jest osobą po 50 roku życia   

15. Kandydat/ka jest osobą o niskich kwalifikacjach   

16. Kandydat/ka jest osobą długotrwale bezrobotną   

 
Kandydat spełnia formalne kryteria uczestnictwa w projekcie „EKOlogiczny biznes”:      TAK / NIE* 

 

Po dokonaniu oceny formalnej, przekazuję 
Formularz Rekrutacyjny do oceny merytorycznej. 
 
 
 
…………………………………………………… 
(data i podpis) 

Po dokonaniu oceny formalnej, nie przekazuję 
Formularza Rekrutacyjnego do oceny 
merytorycznej. 
 
 
…………………………………………………… 
(data i podpis) 

 
 
*(niepotrzebne skreślić) 


