Karta oceny merytorycznei
projektu zgloszonego do budietu obywatelskiego
w m.st. Warszawie na rok2o2L

L2L3

Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu
Latarenki na chodniku przy ulicy Slowackiego

Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
(nazwa wydziatu oraz urzqdu dzielnicy/biura lub jednostki)

Wydzial OSwietlenia
Zarzqd Dr6g Miejskich

!

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej
Projekt nle narusza przepis6w prawa

akt6w prawa miejscowego

I spelniono !

nie spelniono

I spelniono !

nie spetniono

I spelniono !

nie spetniono

Uwagi:

Uwagi:

M.st. Warszawa posiada tytul prawny
do dysponowania nieruchomo5ciq,

A
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Nie dojdzie do naruszenia praw osrib trzecich,
w tym praw autorskich i praw zaleinych

projekt nie narusza praw autorskich

4.

I

spetniono

f]

nie spelniono

[j

spetn iono

!

nie spein iono

r.-z

,rJ

Spelnrono

L

l

nte spetntono

o-7

lz!

spelnrono

L

l

nle spelnlono

I

spelniono

!

do projektu zostata doiqczona zgoda autora
na wykorzystanie utworu (jeZeli jest wymagana)
Uwagi:

''

Projekt nie narusza norm, standardriw
ora. przepis6w technicznych

Uwagi:

o.

Projekt jest moiliwy do zrealizowania
we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji,
w tym czy realrzacja prolelcu nre l(olrduje z
realizowanymi przedsiqwziqciami m.st. Warszawy

]

Uwagi:

-/'

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu
projektu lokalizacii nie naruszy gwarancji

udzielonei m.st. warszawie przez wykonawcq
na istnieiqcE w tej lokalizacli infrastrukturq

I
I

Uwagi:

o
"'

Dostqpne na rynku technologie umoiliwia.ie
realizacje proiektu

nie spetniono

Uwagi:

W prrypadku, gdy do realizacji projektu sE

9.

wymagane declzje administracyine, pozwolenia.
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne,
czy ich uzyskanie iest moiliwe i pozwoli
zrealizowad Droiekt w trakcie roku

I spetniono

nie spetniono

!

nie dotyczy

Uwagi:

Proiekt iest moiliwy do zrealizowania
w trakcie jednego roku budietowego

I

spelniono

!

nie spelniono

t\

,
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Prorekt nie jest sprzeczny z dokumentami

11'

programujEcymi rozw6j m.st. warszawy
niebedacvmi aktami orawa mieiscoweso.w tym sirategiami, progra."ri or",
Wieloletnie Prognozq Finansowq w zakresie

z:l

spelnlono

L l nle spelnlono

I

spetniono

!

Uwagi:

t2.

Mieszkaricy Warszawy moga korzystad
z

prolektu nieodplatnie

nie spelniono

Uwagi:

13.

W przypadku projekt6w infrastrukturalnych,
remontowych lub polegajqcych na zakupie
sprzQtu lub urzqdzef - minimalna dostqpno(d
proiektu wynosi co najmniej 25 godzin
tygodniowo, pomiqdzy godz. 5:00-22:00,
z uwzslednieniem sobotv lub niedzieli

I

spelniono

!

nie speiniono

!

nie

W przypadku, gdy projekt skierowany jest
do ograniczonej grupy odbiorc6w - wskazuje
zasady rekrutacji, w tym spos6b informowania ]
o rekrutacii, termin jej rozpoczqcia
izakofczenia oraz kMeria naboru

!

spelniono

f]

nie spelniono

I

nie

Uwagi:

L4,
Uwagi:

Projekt nie zaklada wykonania wylacznie
dokumentacji projektowej

I

!

nie spelniono

Prolekt nie wiqie siq z koniecznoSciq
wykonania kolelnych etap6w realizacji
zadania w latach

I spetniono !

nie spetniono

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy,
trybu iego wyboru lub znak6w towarowych

I

nie spelniono

spelniono

Uwagi:

16.
Uwagi:

11
Uwagi:

(

spelniono

!

Karta oceny merytorycznej projektu zgloszonego do budzetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rcR 2021

18,

Kosztorys realizacji projektu
(z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w realizowanych w ramach
bud2etu obywatelskiego oraz kosztami eksDloatacii w roku

20 * 3 00021 = 50 0002t
Wykonawstwo - 20 * 6 000 = 120 00021
Projekt

-

tqczna wartosa = 180 0002t

1o

Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacji
w ramach limitu wartosci pojedynczego prorektu

I spelniono f]

nie spelniono

Uwagi:

Dodatkowe informacje

Potencialne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznel oraz spolecznosci lokalnei
(wypelnia siq tylko w przypadku projekt6w ocenionych pozytywnie)
Zwiqkszenie estetyki infrastruktury do(wietleniowej.

_.
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Zmiana projektu
(wypelnia siq wytEcznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagaja wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o mo2liwoSci dokona nia
zmian
Spos6b przekazania

informacji

15 kwietnia 2020 r.

I

e-mail

ffi

!

telefon

osobiScie

Uwagi

Zgoda (pisemna lub elektroniczna)

terminie

projektodawcy udzielona w
6 dni od dnia przekazania informacji

ffi spelniono !

nie

spelniono

!

nie dotyczy

lnformocje o zmionoch wprowodzonych zo zgodq projektodawcy, o tok2e uzosodnienie tych zmion
noleiy zomieiciC w zalqczniku do niniejszej korty oceny.

Wynik oceny merytorycznei

(data ipodpis osoby dokonuiqcej oceny)

burmistrza, dyrektora biura

