
Załącznik nr 4

(nazwa i adres organizacji pozarzqdowej)

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO PRZESTRZEGANIA ZASAD ETYKI,

W SZCZEGÓLNOŚCI GDY ZACHODZI KONFLIKT INTERESÓW

Przystępując do udziału w konkursie ofert: "Realizacja zadania publicznego w zakresie

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2020 r." ogłoszonego przez

Zarząd Powiatu Kolskiego oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania zasad etyki przy

udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów, odpowiednio zgodnie z

przepisem art. 10 ust.l pkt 1 lit. c) oraz art.l0 ust.l pkt 2Iit.c) ustawy z dnia '15 czerwca 2018 r. o

zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1467).

( miejscowość, data)

...........................................................
(podpis osoby upoważnionej/podpisy osób

upoważnionych do reprezentowania
organizacji pozarządowej



Załącznik nr 5

(nazwa i adres organizacji pozarzqdowej)

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ

UBIEGANIA SIĘ O POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPtATNEJ POMOCY

PRAWNEJ ORAZ NIEODPtATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Przystępując do udziału w konkursie ofert: "Realizacja zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2020r." ogłoszonego przez

Zarząd Powiatu Kolskiego oświadczam, że nie występują przesłanki wykluczające możliwość

ubiegania się przez

(nazwa Oferenta)

o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego, o których mowa wart. 10 ust.6ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1467).

( miejscowość, data)

(podpis osoby upoważnionej/podpisy osób
upoważnionych do reprezentowania

organizacji pozarządowej



Załącznik nr 6

(nazwa i adres organizacji pozarzqdawej)

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU
DO ZAPEWNIENIA PROFESJONALNEGO I RZETELNEGO UDZIELANIA

NIEODPtATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPtATENEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Przystępując do udziału w konkursie ofert: "Realizacja zadania publicznego w zakresie

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2020 r." ogłoszonego przez

Zarząd Powiatu Kolskiego oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia profesjonalnego i

rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

zgodnie z przepisem art. 10 ust.l pkt 1 lit. c) oraz art.10 ust.l pkt 2Iit.c) ustawy z dnia 15 czerwca

2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych

innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467).

( miejscowość, data)

(podpis osoby upoważnionej/podpisy osób
upoważnionych do reprezentowania

organizacji pozarządowej



Załącznik nr 7

(nazwa i adres organizacji pozarzqdowej)

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI

W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ORAZ ŚWIADCZENIEM NIODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATElSKIEGO

I JEJ DOKUMENTOWANIU

Przystępując do udziału w konkursie ofert: "Realizacja zadania publicznego w zakresie

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2020 r." ogłoszonego przez

Zarząd Powiatu Kolskiego oświadczam, iż zobowiązuję się do zapewnienia poufności w związku z

udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego i ich dokumentowaniem, odpowiednio, zgodnie z przepisem art. 10 ust.1 pkt 1 lit.

c)oraz art. 10 ust.l pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467).

( miejscowość, data)

(podpis osoby upoważnionej/podpisy osób
upoważnionych do reprezentowania

organizacji pozarządowej



Załącznik Nr 8

(pieczęć adresowa Oferenta)

OŚWIADCZENIE OFERENTA
O OPRACOWANIU I STOSOWANIU STANDARDÓW OBSŁUGI I WEWNĘTRZNEJ KONTROLI

JAKOŚCI PROWADZONEJ NIE ODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ
NIE ODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I EDUKACJI PRAWNEJ

Przystępując do udziału w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kolskiego w 2020 roku"
ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Kole oświadczam, iż nasza organizacja opracowała i stosuje
standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości prowadzonej nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

podpis Oferenta lub osoby uprawnionej

do reprezentowania Oferenta

...................................................... "

miejscowość, data


