UchwCI,ła Nr 0025.192.289.2018
Zarządu Powiatu

14listopa,da 201.8 r.

2:dnia

w spralwi'e, 08ło,s,z:enia! otwartego

ul!c.resie pr<l'wadzenia
poradnictwa

powiatowym
ustawy
jednolity:

konkursu

ofert na powmerzenie r'ealizacji zadania publicznego w

pra,wneJ. św~adczeniil nieodpłartnego
oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koSsikiego w 20'19.roku
nile-odpłatnej

punktów

obywatelskiego

Na podstawie

Ko~skiego

pomocy

art. 32 Llst,1 i ust, 2 pkt 2 ustawy z dnia S czerwca 1998

o samorządzie

D~. U. z,2018 r. pO,Z.995 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13

(tekst jednolity:

z dnia 24 kwietnia

L

2003 r. o działalności

poz:ytKU publicznego

i o wolontariacie

201Sr. o nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity:

Dz. U. z 2017 poz. 2030

z·e zm.) ,oraz art. 10 i 11 ustawy .z dnia 15 czerwca 20181'. o zmianie ustawy o nfeodpłatnej
prawnej

(tekst

Dz. U. ż 2018 r. poz. 450 ze zm.), w zw. z art. 11 ust. 1 ust. lb i 2 ustawy z dnia 5 .silerpnia

oraz edukacji prawnej

Powiatu Kolskiego

oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U.

z

pomocy

2018 r. poz. 1467l, Zarząd

uchwala, co następuje;

§l
Ogłasza Się otwarty konkurs ofert na p,owierzenf€! prowadzenia
prowad2ącą

działalność

pożytku

publicznego,

prawnej, .świadcz.enia nieodpłatnego
powiatu kolskiego

dwóch

pozarlądową,

przez organizację

pUI'1kt6w udzielania

nieodpłatnej

poradnictwa obywatels.kiego oraz edukacji prawnej na terenie

w 2019 roku.
§:2

Treść ogłos,zenia konkursowego

zawiera Załącznik nr 1 do niniejs.z:ej uchwa.ty.
§3

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert,
1)

na stronie internetowej

O

których mowa w § 2 zamieszcza się:

PQwiatu Kolskiego -VilWw.starostwokolskię.pl;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3), na tablicy ogłosz.eń Starostwa Powiatowego w Kole.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi

Powiatu.

§ 5·
Uchwała wchodzi w tycie z dniem podjęcia.

Pr:z:~wodnicz:ący
. latu K.olskiego

Z3.[.Ząd~.

lA.~././y;/.

~~J~
.mieńczysław

2

pomo,cy

.

...
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0025

2018

Zarządu Powiatu Kolskiego z dn/a14 Ustopada 201.8 r.

O'GtOSZENIE

Na podstawie art, B ust. 1 i 2 U5 awy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dZlała'ności pożytku publicznego i
o woiontarlacle ( ,j, Dz. U. l 2018 L poz. 450 ze zrn.) oraz art, 11 sto i, lc, 2 i 2b us awy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
edukacji prawne] (t.j. Dl. U. Z 2017 r. poz.

prawnej, nleodpłatnvm
poradnictwie
2030 r ,z2018 r. poz. 1467)

obywatelskim

oraz

Zarząd Powiatu Kolskiego
ogłasza ,otwarty
konkurs ofert na powierzenie
realjzacjr zad'ania publicznego
prowadzen'a
punktów nieodpłatn,ej pomocy prawnej, świadczenia nieodpła,tnego
obywatelski,ego eraz edukacji p,rawnej na terenie powiatu komskiego w 2019 roku.

w zalkresie
poradnictwa

I.
CU KONKURSU
Konkurs ma na celu wyłonienie
organlzaqt
pozarządowej
prowadzące]
działalność pożytku
publicznego, która w ramach działalności statutowej będzie prowadziła w 2019 roku w powlecie
kolskim

dwa punkty

przeznaczone

nieodpła nego poradnictwa

IHI

udzielanie

nieodpłatnej

pomocy prawnej lub śwladcrenie

obywatel.ski.ego oraz realizowała zadanta 1. zakresu edukacji prawnej.

II.
RODl_AJjZADANIA
Zadanie potegać będzie na prowadzeniu dwóch punktów, z których jeden przeznaczony jest na
udZielanie nieodpłatnej
pornocv prawne], drugi na świadczenie
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego. w sposób i na zasadach określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej tt.]. Oz. U. z 2017 r. poz. 2030 i z
2018 r. poz. 1467).
Oferentowi,
jednocześnie
Ul.

ktćry \'II
realizację

konkursie zostanie wyłoniony
do prowadzenia
punktów,
powierza się
zadań z zakresu edukacji prawnej, D której mowa wart. 3b powyższej ustawy.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PU6UCZNY'CH PRZEZNACZONY,CHNA REALlZACJlĘZADANIA W 2019

ROKU
W 2019 roku na realizację zadania planuje się przeznaczvć dQtację w łącznej wvsckoścl
brutto (słownie: sto dwadzieścia osiem ysięcy czterdzleści złotvch), z tego:
1)
2)

IV.

128.040 zł

120_120,00 zł na prowadzenie dwóch punktów (60.060,.00 zł na punkt),
7.92.0,00 d - na realizację zadania z zakresu edukacji prawne].

ZASADV PRZYZNAWANIA DOTACJII
Zasady przyznawania dotacji na pcwierzenle realizacji zadania publicznego określają przepisy ustawy
z dnla S Sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej (t.], Dz.. U_z. 2017 pOL. 2030 i z.2018 r. poz. 1467), u.stawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożvtku publicznego i o wolontariacie (t.]. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zrn.),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.] oraz
rozporządzanie Ministra SprawiedliwoścI z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości kwoty
bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokośd dotacji na finansowanie zadania polegającego na
udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2.019 roku.

...
V.
1.

'PODMIOTY UPRAW:N'ONE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiotem uprawnionym
do złożenia oferty jest organlzacja pozarządowa prowadząca
działalność potytku publicznego w zakresie, o którym mowa wart. 4 ust. 1 pkt lb lub 22a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności peżvtku publicznego i owolon arlacte, która:

l) W przypadku przeżi'iaaenia 'punktu na udlie'anie

ni'eodpł,ał.nej pomocy prawnej, łącznie

spełnia następujące warunki:
a)

b)

c),

posiada 00 najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z
udzielaniem
porad prawnych,
informa.:;ji prawnych lub świadcz,eniem poradnie wC!
o bywa elskiego,
posiada umowę zawartą
z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym
lub
osobą, o której mowa wart. 11 ust. 3 pk 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 . o' nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz adukacjl prawnej (t.j. Dz.
U. z. 2017 poz. 20.30 i z 20.18 r. poz. 1467),
daje gwara,ncję należytego wykonania zadania, w szczególnośd przez złożenie pisemnego
zobowiązania w zakresie zapewnie ia:
• poufnoścl w "Związku z udzielaniem nieodpta nej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
., profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
• praes rżegania zasad e'yki przy udlie'~anilJ nleodpla [lej pomocy prawne], w szczególności w
sytuacji, gdy zachodzi konHik in eresćw,

dl

oprawwała
nleodotatne]

2) W przypadku
obywatelskiego,
a}

b)

c)

dl

i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny

system kontroli

Jakości udzIelanej

pomocy prawnej.
p,rzeznaczEfnia

punk.tu

łącm~e soe nla następułące

na Ś'wladc:zenłe
warunki:

nieod'pblitnego

'Poradnictwa

posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze
świadczeniem
poradnictwa
obywatel'skiego.
nabyte w okresie S la bezpośrednio
poprzedzalącvcb
złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie
doświadczenie
w
wykonywaniu zadań wiążącyc.h się z udztelanlem porad prawnych, informacji prawnych
lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
posiada umowę zawartą ż osobą. o której mowa wart. 11 U5 • 3a ustawy z dnia 5 sierpnia
201Sr. o nleodplatne] pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwłe obywatelskim oraz
edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z.20 7 noz, 20030 i z 2018 r. poz. 1467),
daje' gwaran,eję należytego wykonania zadania, w szcregó] ości przez złożenie pisemnego
zobowlązanla w zakresie zapawrrlenla:
• poufności w związku Z udziell\lniem nieodpła nego poradnictwa obywat~lskie80 i jego
dokumentowa 'rem,
• protesjonsłnego i rzetelnego śwładczenla nieodp atnego poradnictwa obvwatelsklego,
• przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nleodpłatnege poradnictwa obywatelskiego, w
szczególności w vtuacji, gdy zacbcdzl konflikt lnteresćw,
opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrz.ny system
świadczonego nleodpłatnego poradnic Wa obywatelskiego.

ontroli

jakości

2. O powierzenie realiz.acji zadania nie może ubiegać się organlzacja pozarządowa, która w okresie
dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie roz.lijCz.yła się z dotacjl
przyznane] na wykonanie zadanla publlcznego lub wy orzy:stała dotację niezgodnie l celem jej
przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin

dwóch lat biegnie od dnia rozlicaenla
odsetkami albo rozwiązania umowy.

Vi.
l.

sIę z: dotacji

zwrotu

lilienależnych

wraz z

TERMIN i WARUNKI REAUZAOI ZADAN,IA
Zadanie będzie realhowane w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w dwóch
p nktach (4 lckaflzacie) usytuowanych
na terenie powiatu kolskiegoj w przeciętnym
wymiarze 5 dni w tygodniu, podczas dyzuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z
wyłączeniem dni, o których mowa wart. 1 pkt l ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy [t.], Dz. U. z 2015 r. poz. 90),
zgodnie z następującym

wskazanych

w@

poniżej lokalach gminnych,

harmonogramem:
-

Nr

lokalizacja punktu

punktu

-

Poniedzfałek

-

W budynku Gminnl!go

Środa

Czwartek

Prątek

11.00-15.00

10.00-14.00

10.00'14.00

Wtorek

-

NIeodpłatna
Punkt
nr li.

środków

pomoc p.rawna

Ośrodka

Pomocy Społecznej w t<lodawle,

10.00-14.00

10.00-14.00

ul. Pozna ńska l;

poradnic,.wo ~

Nieodpłatne
W budynku Gminnego
Pomccv

Punkt
nr 2

Społecznej

w Babfa ku,

-

.

10.00-14.00

-

.

0.00-14.00

.

-

10.00-14.00

-

.

10.00-14.00

ul. Wojska Polsklego 15;
W

budYl"lku

Gminy

Urzędu

Kos.c:lelec,ul. Turecka 7/3;
W b. dynku Urzędu Gminy Osiek

Mały, ul. Glówna 1.

2.

watelskie

Ośrodka

10.00-14.00

.

-

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie
w zakresie np. terminów

porad .• po uprzednim

świadczenia

Zarząd. Powiatu. na podstawie

pewtadomtenlu o tym fakcie

pisemnego uzasadnienia konieczności wp owadzenla zmian,

zgody Za ządu Powiatu ~po podpisaniu aneksu do umowy.
3.

W sytuacji określonej wart.

8 ust. 6 . stawy o nieodpłatnej

poradnictwie

orsz edukacji

rwania

obywatelskim

dyżuru w ciągu rok

prawnej,

może ulec wydłuzeniu

pomocv prawnej, nieodpłatnym

na żądanie Starosty

nas ąpić w trakcie całego roku, Wydłużenie

4.

osobiście oraz osobom doświadczającvm

czasu trwania dyżuru nie powoduje
ruchową,

które nie mogą

rudności w komunikowaniu

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym

świadczone

nleodplatne

Udzielanie

poradnictwo

obywatelskiego

obvwatelskie,

arbo za pośrednictwem

nieodpłatnej

pomocy

może

lwiększenia

prawnej

się,

nieodpłatna

z wyłączeniem

środków
lub

stawić się w punkcle
Q.

których mowa W

l innych środkach komuotkowanla się

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824)1' może być udzielana

także poza punktem

czasu trwania dyzuru

zadania w 2.019 roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością

ustawie

czas

do co najmniej 5 godzin dziennie we

wszys kich punktach na terenie powiatu. Możliwość wydłużenia
środków przeznaczonych na realizację

Kolsk'ego,

pomoc

nieodpłatnej

porozumiewania

świadczenia

lub

mediacji,

się na odległość.

nieodpłatnego

w syt acjl, o kt6rej mowa powyże], nie powoduje

prawna

poradnlctwa

zwiększenia

środków

przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku.

S.

Oferent zapewnia I1rezbędny sprzęt komputerowy
świadczenie nieodpłatnych
formularze

oświadczeń

wraz z oprogramowani

porad prawnych lub nieodpłatnego

i kart pomocy; a także informacje

poradnictwa

rn, umo.żllwiarący
obywatelskiego,

o zasadach i zakresie udzielane]

·
pomocy

lub porad oraz osobach

w miejscu

I.lpra1wniony'c . do ich otrzymania" dostępne

przeznaczonym dla osób oczekujących.
'6. Sposób oraz warunki

zadania określi umowa sporządzona

reahzacjl

z pOwLatem kolskim

zawierająca w szczegótnoścl zapisy, o którycn mowa wart. 6 ust. 2 pkt 1, la, 3.- 6 i 7 ustawy z
d la 5 sierpnia 2015 f; o nieodpłatnej pomocy prawnej, nleodpla rwm poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.]. Oz, U. z 2017 r., poz. 2030 z późno zrn.).
7. Oferent zobowiązany jest do złoienia sprawozdania z.wykonania zadania publicznego wedtug
aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania.
8.

W ramach umowy •. organizacji

zak esu edukacji prawnej,
udzielania

nieodpłatnej

obywatelskiego,
szczególnoścl
prawnej,

pozarządowe]

realizowane
pomocy

w wymiarze

anłe powlerzone

Z'05

w związku z problemami

prawnej

lub

co najmniej

jednego

nieodpłatnym

poradnictwie

zgłaszanymi w trakcie

nieodpłatnego

świadczenla

formach; o których mowa wart,

W

Jednocześnie zadanie z

zadania

poradnictwa

punkt,

na rok na każdy

3b ust. 2 ustawy o nie,odpłatnej

obywatelskim

oraz edukacji

W

pomocy

W umowie

prawnej.

Starosta może określić prefe owane formy realizacji zadań :zzakresu edukacli prawnej,
9. Oferent, w ramach oferty może przedstawić porozurnienla o wolontariacie
zawarte z
osobami, któ e będą wykonywały śwtadczenta w ramach prowadzonego punktu; w tym
służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej ealizacjl poradv, w
szczególności
żvclowvch.

z powodu

podeszłego wieku albo innych okotlcznośct

niepełnosprawności.

osób, które będą wskazane do ud lelanla

10. Oferent zobowiązany jest do wykazania w ofercie

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
punktach zloketlzowanvcf

vn.

TERMIN
1.

'j

nieodpłatnego

poradnictwa

obywa eiskiego

w

na erenle powia u kotskiego.

WARUNKI SKŁADANIA OFERT

Oferty w zarnkniętvch kope tach, sporządzone wg WZ:Orl,J określonego w rozporządzenlu
Ministra Rodziny; Prac.y i Polltvkl Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawle wzorów
ofert i ramowych
sprawozdań

w7.0r6w umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów

:z wykonania

tych zadań (Dz. U. z 2016 r., p. 1300). należv składać osobiście w

biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kole (parter) lub za pośrednictwem poczty
w terminie do dnia 06 grudnia 2018 r. do godl..lS.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Kole.
ul. Sienkiewicza 21/23,. 62·600 Koło. Na kopercie naleiy wpisać nazwę zadania: "R:eQlizQ,c:jo
publicznegO'

zada/'iia

świ'adcumla

nieodplatnego

poradnictwa

obywatelskiego

nieodpłatnej

pomocy

oraz edukacji prawnej

prawnej,
na terenie

kolskiego

terminu decyduje da a wpływu

3,

punktów

w 2019 r. n oraz pełną nazwę i adres organizacji składającel ofertę.
Nie będą przyjmowa e ofe ty przesłane faksem, bądź drogą elektroniczną. O zachowani

powIatu
2,

w ~Qkresie prowadzenia

Oferty

erty do Starostwa, a nie data s ernpla pocztowego.

należv sporządalć w języku polsklrn, pisemnie pod rygorem nieważności,

komputerowej
zostać

O

lub czytelnym

prawidłowo

rubrykach

pismem ręcznym. Wszystkie pozycje formularza

wypełnione

zgodnie

z informacjami

zawartvrnl

w

w formie

oferty muszą
poszczególnvch

(w przvpadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu

lub projektu

ni@wypetnione
pola lub nlep awidłowo wype nlor er nie będą rozpatrywane poc względem merytorycznym.
należv wpisać "nie dotyczy").

4,

Oferty złożone nlezgocnte
niec:zy elna, lub

Oferty

wypełnione

z ogłoszeniem,

na

nieczvtelnle,

niewłaśdwych

zawlerające
drukach,

zleżona po terminie, wstaną odrzucone z przyczyn formalnych.

ntakompletne,

.

·.
5.

Oferta złożona bez wymaganych
odrzucona

załączników

z przyczyn formalnych.

lub oświadczeń

Nie przewiduje

jest niekompletna

i zostanie

sfę możHwośc[ uzupełnienia

o ertv w

przypadku złożE!ni<ł jej w stanie nlekompfetnym.
6.

Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione
woli,

zgodnie

reprezentacji

statutem

Ze

lub innym

pod p isy o raz pieczątka nGigłó wkowa
7.

Wszystkie

dokumentem,

wraz z pieczątkami lmlennvmi,

załączniki

zg·odność z oryginołem

określającym

ich braku, wvrnagane

sposób

są czytelne

ofe re nta,

przez podmiot

N

lub rejestrem

a w przypadku

w formie

do oferty

do składania oś "Iiadaeń

kserokopii

do sk adania oświadczeń

uprawniony

"za

zostać potwierdzone

powinny

w imieniu

oferenta.
8.

Oferent,

jako

możliwość

załącznik

ewentualnej

sytuacji dysponowania
9.

do oferty,

Prcwadzenle

może przed,stawić

oświadczenie,

obsługi większej ilości· punktów

w którym

nieodpłatnej

pomocy

wskaże

prawnej,

W

nimi przez Zarząd Powiatu Kolskiego.

punktów

jest

zadaniem

zleconym

z zakresu

administracji

rządowe].

W

w efarcle kwota finansowania przekroczv wy okość środków
na realizację zadania. oferta. zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

przypadku gdy wnioskowana
przeznaczonych

10. Do ofe rtv należy załączyć:
1)

kopię

odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

aktualnego

status prawny oferenta

potwierdzający

r umocowanie

2l

kopię aktualnego statutu organizacji

3)

dla ofert dotyczących udzielania nlecdpłatne]
al

potwierdlające

dokumentv

prawnych

bl

umowy
mowa

lub świadczeniem

lawarte
wart.

poradnlctwle
c)

4)

spełnienie

w wykonywaniu

doświadczenia

11 ust.

op,is jący standardv

a} dokumenty

doradcą

o nieodpłatnej

poda kowym lub osobą, o której

pomocy

prawnej,

nieodpfatnym

prawnej,
system kontroli [akośd, o którym mowa

obsługi [ wewnętrzny

śwtadczenla nieodpłatnego
w

2-letni.ego

prawnych, informacji

dl niniejs2.egoogłoszenia,

potwierd~ające

d cśwtadczerna

2 ustawy

oraz adukarjl

III ust. 1 pkt l) lit.

najrnnie]

co

posiadania

obywatelsklegc,

radcą prawnym,

3 pkt

dokument

dra ofert dotyczących

warunku

poradnictwa

w punkci

pomocy prawnej:

zadań wiążących się z udzielaniem porald

z. adwokatem,

obywatelskim

osób go reprezentujących,

pozarządowe],

spełnienie

zadań

wykony..varliu

poradnictwa

warunku

obvwatelskiego:

posiadania

wiąząc;ych

się

co

ze świadczeniem

obywa elsklego, nabyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających

w wykonywaniu

najrnn ej 2-1@'nie dośwladcaenle

najmnle]

zadań wiążących

l-letniego
poradnictwa

- łożenie oferty,

się

l

lub co

porad

udzlelanlern

prawnych, informaCji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnlctwa,
b) umowy zawarte z osobarnl, o których mowa w arr. 11
prawnej, nleodpta

c)

dokument

nym poradnrctwie

opisujący standardy

obvwatelsklrn

obsługi

j

st. 3a ustawy o nleodpłatne]

pomocy

oraz edukacji prawnej,

wewnętrzny

svstern kontroli jakości, O którym mowa

w punkcie lU ust, 1 pkt 2) lit. d} niniejszego ogłoszenia,
d)

zaświadczenie,
nieodpłatnej

o

tórym

pomocy

mowa,

prawnej,

w ar . 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia

nleodpla nym poradnlctwte

obywatelskim

zaśwladczeme potwlerdzaiące ukońc enie sz.kolenia, o
w/w ustiiIWy, z oceną pozytywną. przez osoby, o których mowa

2015 r. o
edukacji

prawnej albo

którym mowa W aft. 11a

ust. l

wart.

ustawy z dnia, 15 czerwca .2018 r. o zmfanie

ustawy o nieodpłatnej

pisemne zobowiązania do:

10 ust. l pk 2 lit. b,

pomocy

edukacji prawnej oraz niektórych, irrnych ustaw (Dz. U_z 2018 r. poz. 1467)_

5)

oraz

prawnej

oraz

,
al

zapewnienia

poufności

b) zapewnienie

w

związku

z udlie~aniem

nleodpłatne]

pomocy

prawnej

Jej

lsm,

dokumentowa

profesjonalnego

i rzetelnego

udzielania

szczególności w svtuaejl, gdy ~~chodli konflikt

rueodplatne] pornocy prawnej, w

lnteresów,

ej przes rzegania zasad etyk1 odpowiednio przy udz,ielaniu nieodpła nej po ocy prawnej lub
nleodpłatnego poradnictwa obvwatelsklego. w szczególnośc: w sytuacji, Bdy zachodzi konflikt
tn eresów,

6) oświadczenie
powierzenie

czer vca

oferenta,

że nie zachodzą przesłanki wykluczające

realizacji zadania ze względów, o których mowa

2018

r.

O

zrnlenle ustawy o nieodpłatnej

W

możliwość ubiegania się o

ert. 10 ust. 6 ustawy z dnia 15

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz

niektórych innych ustaw {Dz. U, 2: 20018 r. poz. 1467}.

VIII.

TRVB I KRYTERliA WYBORU OFERTY ORAZ TERM1N DOKONANIA WYBORU OF'ERTY
1.

Złożona oferta podlega oc:enie formalnej i merytorycznej.
2., Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa

powołana

przez Zarząd

3.

Pawia u 'Kolskiego.
Rozpatrzenie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie pćżnle] nii w ciągu 14, dni od daty

4,

terminu składarua ofert.
Ocena formalna ofert odbywać się będzie wg następujących kryteriów:

al
b}

terminowość
wypelnienie

złożenla oferty,
wszystkich wymaganych p nk ów formularza,
ofe1rty na właściwym formularzu,

c}

złoisnia

dl złożenia
e)

}

wym<lg"nycl; załąc4ników i dokumentów,
4łożenla o erty we właŚCiwy sposób,
złożenia oferty przez uprawniony podmiot,

g)

zlozenia

h)

złożenia oferty w

na zadania ogłoszone w konku sle zgodnie 1: d1:iałal ością statutową oferent a,
Jednoznacznie zdefiniowanym zakre ie,
n podpisania o erty przez osoby do ego upoważnione zgodnie 1: zapisarnl sta u u i KR.Slub innego
dokuman u po wierdzającego status p'rawny ofer~l1ta i u ocowanle osób go reprezentujących.
5. Przy ocenie me rvto rycz nej w szczegćlneści będą brane nas ępujące kryteria:
oferty

1. KRYTERIA M E1tYTORYCZNE
1.1.

1.2.

1.
2,1.
2.2.
2,3.

II

mu. 15 punktów

Określenle konkretnych i realistycznych celów.
Zakladal"le ef,ekty i rezu~taty dziabń Jlakoś<:iowe i ilo5ciowe).
ICRYTERIAORGANIZACYJNE

8

Jl

max. 20 punktów

organizacYJny oferenta, dotychczasowe doświadczenie
realizacji zadania.
Kwalifikacj@I doświadczenle osób bezpośrednio zaangażcwanvch
realiz.acje orojekru.
Dotychczasowe doświadczenie powla u kolskiego we wspólpracv
oferentem.

Pctencjał

3. KRYTERIA FINANSOWE
3.1. Przejrzysta [ poprawna konstrukcja kosztorysu e.rojektu.
3,2. Adekwatność kosztów do działań, realność pnyjęt\lcn stawek.
33. Zaangaźowarue środków własnych (finansowych lub osobowych)
realizacle projektu,
MAKSYMALNA ILOŚ!! PUNKTów MotUWA
6.

7

w
w
l

11
6
3

max. 15 punktów
7
7
w

DO UlYSKANIA

1

50

Konkurs rozs rzyga Za ząd Powiatu Kolsldego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej,
dokonując wyboru ofert najlepiej słuiących reauzac] zadania.

. ..

..
7.
S.

Do opinii omlsj Konkursowej i uchwały Zarządu Powiatu W prawie rozs rzygnięcia konkursu
ofert nie stosuje się trybu odwotawczego.
Wyniki konkursu zostaną ,opublikowane
na s ronle internetowej
powiatu kolskiego www.starostwgkQlskie,pl
oraz. w Biuletynie Informacji Publlczne] i na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Keje.

9. Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłokl po ogłoszeniu
wyników otwartego

konkursu ofert.

10. Informacji o konkursie udziela Ref~rat ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa
Powiatowego w Kole, pokój nr 299, ul. Sienkiewicza 21/23, 62·600 Koło., teł, 63 26 17 809.
11. Oferty wraz. z dokumentami nie będą zwracane.
12, Zarząd Powiatu Kolskiego zastrzega sobie prawo, ods ąplenta od rozstrzygnięcia otwartego
ko nku rsu ofert bez po dania przyczyny.
13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
14. O wyborze oferty l przvznaniu dofinansowania
oferent lOS anta powiadomiony pisemnie, emailem lub telefonicznie.
15. W przypadku, gdy nie zostanie zleżona żadna oferta lub żadna ze złoionych ofert nie spełni
wvmogów zawartych w ogłoszeniu, kook rs zos .anle unlewaźnlonv.

IX.,

DODATKOWE .NFORMACJE

lnterrnacja, o której mowa wart. 13
Kolskiego w foku ogłoszenia otwartego

ust. 2. P

t 7 ustawy, o zrealizowanych

przez Zarząd Powiat
zadartlach publicznych

konkursu ofert i w roku poprzednim
tego samego rodzaju i zwfązanych z.nimi kosztami, z uwzględnieniem wvsokośc! dotacji przekazanych
organizacjom

pozarządowym

i podmiotom,

o których mowa wart.

Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej
• w 2016 roku - 119892,00 zł
•
w 2017 roku -121 451,76 zł
•

pomocy

3 ust. 3 ustawy:

prawnej:

w 2018 roku - 121 451,.76 zł

Na zadania z zakresu świadczenia
nieodpłatnego poradnie wa obywatelskiego
prawnej w 2017 i 2018 roku środki nie byty przeznaczane.

i

2: zakresu eduka'cji

X.

POSTANOWIENIA KOŃ'COWE
1. P'odstawą do podpisanta umowy l wyłonioną w konkursie organizacją, będzie uchwała Zarządu
Powiatu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji.
2. umowa o powterzenie realizacji zadania podpisana zostanle bez zbędne] zwło i po ogłoszeniu
wyników otwartego. konkursu ofert.
3. Na podstawle Rozpon~ądzenia Parlament
Europejskiego i .Rady (UE} 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku L prze -warzaniem danych
osobowych r w sprawla swobodnego przepływu
ekich danych oraz. uchylenia dy ektywy
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem
danych osobowych,
zawartych w przesłanych ofertach jest S arosra Kols.ki. Dane zostaną wykorzystane na po rzebv

95/46/WE

przeprowadzenia

ofert na reaHzację zadania
pubtłemego w zakresie
pomocv prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
oraz edukacil prawnej na erenł e powiatu l<oJ.skiegow 2019 r.
otwartego

kon

urSI.J

prowadzenia punktów nlacdpłatne]
obywatelskiego
Załącznikij
l.

Załącznik nr 1 - .Plsernne
nłeod

2,

płatnej porno cy pra wn

zolbowiązanie

er.

. o zape ,mienia

poufności

W związku 2. udzielaniem

Załącznik nr l - ~.2obowiązaniedo zapewnlenla profesjonelnego i rzetelnsgo udzielania nieodptatne]

pomocy prawnej,

W

szczególności w svtuae]', gdy zachodzl konflikt interesów",

3.

lalącznik

ustawy

"Oświadczenie,

nr 3 -

powierzenie

nie zachodzą przesłanki wyk1uczające moiliwość
nieodpłatnej

Załącznik nr
nieodpłatnego

4-

innych ustaw (Dz.U, z 2018 r.

.Pisemne

poradnlctwa

zobowtązarue

sy uól'cjir gdy zachod i konflikt interesów"
I; us awy z dnia 15 czerwca

pOZ,

przestrzegania

obywateiskieso

ubieganla się o

pomocy prawnej, o których mowa 'wart.

z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej

prawnej oraz niektórych
4.

ze

punktów

prowadzenia

pomocy prawnej

la

us .. 6

oraz edukacji

1467}".
zasad etyki

~ub nieodpłetne]

odpowiednio

pomocy

prawnej

przy świadczeniu
w

szczególności w

zgodne z:art. 10 ust, 1 pk , lii!. c oraz art. 10 ust. 1 pkt, 2 lit.

2018 r_ o zmianie ustawy o nieodpłatnej

pomocy prawnej

oraz edukacji

prawne] oraz niektóryc.h innycn us aw z dnija 15 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 201.8 r, poz. 1467)".

