Nr 214ll^rI not8
Uchwala
Zarządu Powiatuw Kolbuszowej
z dnia l4 listopada2018r.
w sprawie zmiany UchwaĘ Nr f|f/||39/20|8 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia
3l października2018 r. w sprawie ogłoszeniaotwańego konkursu ofert na realizacjęzadania
w 2019roku.
publicznegoPowiatuKolbuszowskiego
Na podstawieart.32 ust.2 pkt 2 ustawyz dnia 5 czerwca1998r. o samorządziepowiatowym
pozytku
(Dz. U.2018 poz,995 ze zm'), art.13ustawyz dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności
publicznegoi wolontariacie(Dz.IJ. 22018r., poz.450)orazna podstawieart. 1I ust.2 ustawyz dnia
pomocyprawnejoraz edukacjiprawnej(Dz' U. zf0|7 r. poz.2030
5 sierpnia20l5 r. o nieodpłatnej
z p6ź'n
, zm')'
ZarządPowiatuw KoIbuszowej
uchwala,co następuje:
s 1. l' w uchwaleNr 2|2/|139/2018z dnia 3l pazdziernika2018 roku o ogłoszeniuotwartego
konkursuofertna powierzeniereatizacjizadaniapublicznegoPowiatuKolbuszowskiegow 2019roku
zmiany:
pomocyprawnejwprowadzasię następujące
nieodpłatnej
w zakresieprowadzenie
1. TytułuchwĄ Nr f12l1,t39/20|8otrzymujebrzmienie:
,,Prowadzenie punktu nieodpłatnejpomocy prawnej i nieodpłatnegoporadnictwa
obywatelskiegooraz edukacji prawnejprzez organizacjępozarządowądla mieszkańców
PowiatuKolbuszowskiego."
brzmienie:
2. $ l ust.l iust.2 uchwĄ Nr 212l||39lf018otrzymuje
l. ,'ogłaszasię otwartykonkursofertna realizacjęzadaniapublicznegow zakesie prowadzenia
oraz
punktu nieodpłatnejpomocy prawnej inieodpłatnegoporadnictwaobyrvate|skiego
edukacji prawnej przBz organizację pozarządową dla mieszkańców Powiatu
Kolbuszowskiego."
2. ''ogtoszenie otwart€ g o konkursu ofert na rea|izacjezadania publicznego w zakesie
prowadzenie punktu nieodpłatnejpomocy prawnej i nieodpłatnegoporadnictwa
obywatelskiegooraz edukacji prawnejprzez organizacjępozarządowąd|a mieszkańców
do niniejszejuchwały''.
w 2019rokustanowizałącznik
PowiafuKolbuszowskiego
3. $ 2 uchwatyotrrymujebrzrnienie:
pomocy
,,Na realizacjęzadania publicznegow zakresieprowadzeniapunktu nieodpłatnej
poradnictwaobywatelskiego
w 2019 roku planujesię ptzeznaczyóśtodki
prawneji nieodpłatnego
złoĘch00/l00)
sześódziesiąt
dwa Ęsiąceczterdzieści
finansowew wysokości
6f 040'00zł (słownie:
pochodzące
z dotaojicelowej.''
4. W ogtoszeniuo otwartymkonkursie stanowiącymzałącznikdo UchwĄ Nr flf/|l39/20l8
pkt.lll ust.lotrzymuje
brzmienie:
się kwotęó4 020,00złbrluttoz przęzn^ęzęniem:.
,,Na realizacjęzadaniaw 20l9 r. przeznacza
_
pozarządowej,
wyłonionej
060
na
rzecz
organizacji
l) 60
zł
f) 3 960zt na zadaniez zakresuedukacjiprawnejpowierzonejorganizacjipozarządowej.''
ofeńustalasiędo dnia06.l2.20l8rokudo godz.l0:00.
$ 2. Terrninskładania
bezzmian
zapisyuchwałypozostają
$ 3' Pozostałe

$ 4. Uchwaławchodziw życie z dniem podjęcia.
Członkowie
l . JózefKardyś......
n

Wojciech

J.

Józef Prymon....l

4. Ryszard

s. HenrykWojdyło

Za|ącznikdo uchwały
nr 2|4/||54lf018
ZarząduPowiatuKol buszowskiego
z dnial4 listopada
2018 r.

oGŁoSZENIE
Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego ogłaszaotwarty konkurs ofert na powierzenie rea|izacji
zadania pttblicznego Powiatu Kolbuszowskiego realizowanego w2019 roku o nazwie:
,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywate|skiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową d|a mieszkańców
Powiatu Kolbuszowskiego."
I. Rodzaj zadania:
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowejprowadzącej działalnośó
pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zlokalizowanego
na tereniepowiatukolbuszowskiego.
2. W ramach prowadzenia punktu organizacjapozarządowazobowi4zanajest do:
l) udzielania nieodp|atnejpomocy prawnej obejmującej:
a) poinformowanie osoby flzycznej o obowiązującymstanie prawnym oraz o przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczy.wającychna niej obowiązkach,w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym
lub
sądowo
administracyjnym lub,
b) wskazanie osobie uprawnionejsposoburozwiązania jej problemu prawnego lub,
c) sporządzenieprojektu pisma w sprawach o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniempism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniusądowo administracyjnymlub,
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawrego' doradcy podatkowego oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku
finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2) świadczenia nieodp|atnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania
dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia
świadomościtej osoby o przysługującychjej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiqzywaniu problemu, w tym w razie
potrzeby sporządzaniewspólnie z osobą uprawnionąplanu działaniai pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób
zadłużonychi porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczeniaspołecznego.

poradnictwa obywatelskiegoodbywaó się będzie w ramach
3. Swiadczenie nieodpłatIiego
dyżurów dotyczących udzielar-rianieodpłatnejpomocy prawnej.
4. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześniezadania
z zakresl edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zg}aszanymi w trakcie
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego,w wymiarze co najmniejjednego zadaniana rok, w szczególnościw fotmach,
o których motl/aw aIt. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnejpomocy prawrrejoraz edukacji prawnej
w brzmieniu obowiązującymod dnia 0l.01.2019 r' W umowie Starosta może okeślió
preferowaneformy realizacji zdań z zahesu edukacji prawnej'
5. Udzielenie nieodpłatnejpomocy prawnej powinno odbywaó się na zasadach określonych
war1. 5 ust. 2, art, 7 oraz art' 8 ust. 2 i 3 ustawy onieodpłatnejpomocy prawnej i edukacji
prawneJ.
6. Nieodpłatnapomoc prawna zgodnie z ustawąo nieodpłatnejpomocy prawnej oraz edukacji
prawnej, powinna byó udzielana w punkcie pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni
w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniemdni, o których mowa w art. 1
ustawy z dnia l 8 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób
uprawnionych' którym ma zostać udzielona nieodpłatnapomoc prawna lub świadczone
nieodpłatneporadnictwo obywatelskie, uniemożliwia Sprawne umawianie terminów wizyt
w punktach na obszarze powiatu kolbuszowskiego, czas trwania dyżurumożeulec wydłużeniu
do co najmniej5 godzindziennie.
Wydłużenieczasu trwania dyżurunastępujena Żądaniestarosty. Możliwośćwydłużeniaczasu
trwania dyżuru w trakcie roku okeśla się jako jeden z waruŃów otwańego konkursu ofeń,
o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnościpoż1tku publicznego
i o wolontariacie(Dz.U. z2018r.' poz' 450 z późn.zm').
Wydłużenieczasu trwania dyŹuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na
realizację zadania w danym roku.
osobom ze zftaczną niepełnosprawnością
ruchową, które nie mogą stawió się w punkcie
osobiścieoraz osobom doświadczającymtrudnościw komunikowaniu się' o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 201 1 r. o języku migow1'rni irrnych środkachkomunikowania się
(Dz. U . z 2017r., poz. 1824), możebyć udzielana nieodpłatnapomoc prawna lub świadczone
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnejmediacji, takie poza
punktem albo za pośrednictwemśrodków porozumiewania się na odległośó.Udzielanre
nieodpłatnejpomocy prawnej lub świadczenianieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiego
w sytuacji, o której mowa w zadaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków
przeznaczonych na rea|izację zadania w danym roku.
II. Zasady prryznawania dotacji
1, Z|ecęnie realizacji zadania ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego wraz
z udzieleniem dotacji najego rea|izację.
2. o powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna
pomoc prawra oraz świadczonenieodpłatneporadnictwo obywatelskie może ubiegaó się
poż1.tkupublicznego w zakresie, o którym
organizacja pozarządowaprowadząca działalność

mowa w arl., 4 ust. 1 pkt lb lub 22a ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnościpożlku
publicznegoi o wolontariacie(Dz. U. z2018r', poz' 450 z późn.zm.),która:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczeniew wykonywaniu zadań wiązących się
z ldzie|ariem porad prawnych lub informacji prawnych lub świadczenianieodpłatnego
poradnictwa prawrego oraz posiada co najmniej dwuletnie doświadczeniew wykonywaniu
zadafi wiąilącychsię ze świadczeniemporadnictwaobywatelskiego,
b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym' doradcą podatkowym iub osobą,
o której mowa w art. 11 ust, 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnejpomocy prawnej i edukacji prawnej
w brzmieniuobowiązującymod dnia 01.01.2019r.
c) posiada umowę Zawartą z osobą, o któĘ mowa w art. 11 ust' 3a ustawy o nieodpłatrrej
pomocy prawnej i edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującymod dnia 01'01,2019 r-'
d) daje gwarancję należlego wykonania zadania,w szczególnościw zakresie zapewnienia:
- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniem
nieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiegooraz jej dokumentowaniem,
- profesjonainegoi rzetelnegoudzielania nieodpłatnejpomocy prawnej.
- profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
w szczególności,w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
- przestrzeganlazasad eĘki przy udzie1aniunieodpłatnejpomocy prawnej, w szczególności
w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
e) opracowałai stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej
nieodpłatnejpomocy prawnej oraz świadczonegonieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiego.
3. o powierzenie prowadzenia w2019 roku punktu nie może się ubiegaÓ organizacja
pozarządowa,któraw okresie dwóch lat poprzedzającychprzystąpieniedo otwartegokonkursu
ofert nie rcz|iczyła się z dotacji ptzyznanej na wykonanie zadania publicznego lub
wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przeznaczenia, jak równieŻ otganizacja
pozarządowa z którą Starosta rozwiązał umowę.
III. Wysokośćśrodków przeznaczonyc|t na realizację zadania
1. Na realizację zadania w 2019 r. przeznacza się kwotę 64 020,00 zł brutto
z przeznaczeniem:
1) 60 060 zł na rzecz wyłonionejorganizacj\ pozarządowej,
2) 3960 zł na zadanie z zakresu edukacji prawnej powierzonej organizacji
pozarządowej.
2. w 2017 r. na realizację podobnego zadania w formie dotacji przeznaczono kwotę
60 000'00zł.
3. W 2018 r. la rea|izacjępodobnego zadania w formie dotacji przeznaczono kwotę
601f5.88 zł.

IV. Terminy i warunki realizacjizdania
1. Zadaniema być realizowanew ternrinieod 1 stycznia2019roku do 3l grudnia2019 roku.
Podmiot, któremu zostanie powierzone zadanie powinien je realizować zgodnie
z postanowieniamiustawy o nieodpłatnej
pomocy prawneji edukacjiprawnejw brzmieniu
obowipującymod dnia0l .01.2019r.
2. Zadanierealizowanebędziew punkcieus}.tułowanym
w Kolbuszowejprzy ul. JanaPawła
II 8' 36.100 Kolbuszowaw dniach od poniedziatkudo piątkuw godzinach15:00-19:00.
W okeślonychokolicznościach,
które uniemoŹliwiałybysprawneudzielanie nieodlatnej
pomocyprawnejlub świadczenia
nieodpłatnego
poradnictwaobywatelskiegoStarostamoże
wydłuzyÓczastrwarriadyżuruw punkciedo 5 godzindziennie.
3. Warunkiem powierzenia rea|izacji zadania jest przekazanie środkówna ten ce| przez
administracj
ę rządową.
4. Warunkiemprzystąpieniado konkursujest złoizenie
ofertyzgodnejze wmlem określonym
w Rozporządzeniu
MinistraPracyi Po|itykiSpołecznej
z dnia 17 sierpnia2016rokuw sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącychrealizacji zadania pub|icznegooraz
wzoru sprawozdania
z wykonania zadania(Dz.U. z 2016r.,poz. 1300).
5' ofeńa powinnabyćzłoŻona
w zamknięĘ koperciez napisem:,,Otwarty konkurs ofeń na
powierzenie rea|izacji zadania polegającegona prowadzeniu nieodpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez
organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiegow 2019 roku'',
a takżenazwęorganizacji składającejofeńę'
6. Do oferty na|eĄ d'ołączyónastępującezałączniki:
1) aktualnyodpis z rejestru(KRs) lub inny dokumentpotwierdzający
statusprawnyoferenta
i umocowanie osób go reprezentujących (właściwydokument stanowiqcy o podstawie
działalności
podmiotu,zgodnyz aktualnymstanemfaktycznymi pra,łnym),
2) w przypadku,gdy organizacjanie podlegawpisowi w Krajowym RejestrzeSądowym,statutoraz sprawozdaniaza rok ubiegły:
a) mery.toryczne
z prowadzonejdziałalności,
b) finansowe.
3) w przypadku wyboru innego sposobureprezentacjipodmiotu składającego
ofertę niż
_
wynikającyz KRS lub innegowłaściwego
rejestru dokumentpotwierdzający
upoważnienie
do działaniaw imieniuoferenta:
4) dokumentypotvtierdza4cespełnienie
waruŃu rrmowy'o którym mowapkt II ust.2 lit. a;
5) umowy,o których mowaw pkt II ust.2 lit. b i c;
6) pisemnezobowiązaniarea|izacjizadaniaw sposób,o którym mowaw pkt iI ust.2 lit. d;

7) dokumenl opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości,o których
mowa w pkt II ust.2 lit. e;
8) oświadczenie potwierdzające, Źe w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie
stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniemwykorzystania środkówdotacji celowej;
9) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się
o powierzenie rea|izacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 1l ustawy
o nieodpłatnejpomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
7. Podmiot uprawniony moie dołączyódo ofeńy irne dokumenty potwierdzającezdolnośó
i doświadczenieoferentado rea|izac1izadania objętegokoŃursem referencje,opinie.
8. organizacja pozarządowa,w ramach oferty może przedstawiaćdodatkowo porozumienia
o wolontariacie zawańę z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach
prowadzonegopunku, w tym słuŹyłyasystąosobom mającym trudnośósamodzielnejrealizacji
porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności,podeszłego wieku albo innych
okolicznościŻyciowych'
9. organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu dołącza
ponadto do oferty zaświadczenie,o któr}m mowa w ar1.11 ust' 3a pkt 2 ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej i edukacji prawnej albo zaświadczeniepotwierdzająceukończenie szkoienia
z ocenąpoz}.tywną,przez osoby,o których mowa w pkt II ust. 2 lit c.
10. Warunkięm uczestnictwaw konkursie jest zgodnośózadan i działaitw celach statutowych
oferenta z obszarem, na który zostałazłożonaofeia.
11. Załączn1kido oferry powinny byó oryginałem dokumentu lub kopią potwierdzoną za
zgodnośćz oryginałemprzez osobę upoważnioną.
12. Załączniktd|a swojej ważności
musząbyć opatrzonepodpisem uprawnionejstatutowobądź
upowa:inionejw tym celu osoby (w przypadku braku pieczęci imiennej wymaganejestztożenie
czytelnegopodpisu).
13' oferent przyjmujący zlecenie rea|izacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania
w Ębie i na zasadachokreślonychw umowie.
14' WaruŃiem przekazulia dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W umowie
zostaną określoneszczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania
i rozliczenia się z przyznanej dotacji'
15. Niepodpisanie, przez wybranego w drodze konkursu oferenta,umowy do dnia 15 grudnia
20l 8 r. jest równoznaczne z rezygnacjąz rea|izacji zdania.
16. Złożenieofertynie jest równoznaczne z przyznauiemdotacji. Dotację na realizację zadanla
publicznego otrzyma podmiot, którego o|eńa zostanie wybrana w postępowaniu
konkursowvm.

V.

Termin i warunki składaniaofcrt

1. Termin składaniaofert upływa6 grudnia 20l8 roku o godz. 10:00
2. o zachowaniu terminu decyduje data i godzina fakĘcznego wpĘrvu oferty do starostwa
Powiatowegow Kolbuszowei (Sekretariat- p ok.2l7), prry ul. l1-go Listopada 10,36-100
Kolbuszowa, a nie data stemplapocztowego.
3. oferty w zamkniętych kopertach, sporządzonewg wzoru określonegow rozpotz4dzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących rea|izacji zadań pub|icznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz.U.z20|6t.poz. l300) należyskładaóosobiście
lub za pośrednictwem
poczty.
4' ofeńy złożnnena niewłaściwychdrukach' niekompletne lub złożonepo terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
5. ofeńy należysporządziÓ w języku polskim, pisemnie w formie komputerowejlub czlelnym
pismem ręcznym, z wypełnieniemwszystkich miejsc w ofercie.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert ołaz termin wyboru ofert:
1. Wyboru ofeft dokonuje się w oparciu o zasady określonew art.l S.ust'l ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytkupublicznego i o wolontariacie ( tekstjedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. l8l7 ze zm.).
2. oferty opiniowane są przez Komisję KoŃursową.
3. Skład Komisji Konkursowej ustala w formie uchwały Zarząd Powiatu
Kolbuszowskiego.
4. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego.
5. ZtoŻenieoferty niejest równoznaczne zprzyznaniem dotacji.
6. Z dotacji mogą byó wydatkowane środki finansowe na koszty związane z rea|izacją
zadania powstałe od dnia podpisania umowy. Szczegółowe i ostateczne waruŃi
rea|izacji zadaria, w tym pIzeznaczenie dotacji, reguluje umowa pomiędzy Powiatem
a or ganizacjq pozarządow4.
7. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercię kwota finansowania ptzekroczy wysokośó
środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzlcona z
przyczyn formalnych.
8. Informacja o wynikach konkursu wraz z listą podmiotów ubiegającychsię o dotację,
todzaj zadania oraz wielkość przyznanej dotacji zostanie umieszczona na stronie
intemetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń
StarostwaPowiatowegow Kolbuszowei,ul. 1l-go Listopada10, 36-100Kolbuszowa,
niezwłocznie po zatwierdzenil przez Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego w formie
uchwałyrozstrzygnięciakonkursu i przyznaniu dotacji.
9. Do uchwałyZarządu Powiatu Kolbuszowskiego w sprawie rozstrzygnięciaotwartego
konkursu ofert nie stosuje się trybu odwolawczego.
10. o wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony
telefonicznie
lub pisemnie.
11. oferty wraz z dokumentacjąnie będązwracane oferentowi.
12. Rozpatrz'enieofert nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania
ofert i ich publicznego otwarcia. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert oraz
przedstawi Zarządowi propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej.

kryteria:
13.Przy wyborzeof-ertybranebędąpod uwagęnastępujące
Lp.

KryteriaocenV merytorycznei

Skala punktacii

organizacji
Udokumentowane
doświadczenie
pozarządową W rea|izacji zadań zwiqzanych z
udzielaniemporadprawnvch

l-7 pkt

jakośĆ
zadaniapublicznego,
Proponowana
Wykonania
komp|etny
opis działań,kwa|jfikacje
osób przyudzia|e
zadanie
którychorqanizaciabedziereaIizowała

z.

l-7 pkt

Budżetofeńy (spójnośókosztorysuz opisem
0-7 pkt
poszczególnychdziałańW zakresierealizacjizadaniaoraz
kosztówi poprawnośÓ
ich Wy|jczeń)
realnośó

3.

P|anowanysposób promocjizadaniawśródmieszkańców0-3 pkt
PowiatuKolbuszowskieqo
0-3 pkt
Zadek|arowanieprzez organizacjępozarządowa
dodatkowychdziałańz zakresu edukacjiprawnejna |zecz
lokaIneispołecznoŚci

A

5.

Laczna Iiczba punktów:

Maksym.27 pkt

odrzuceniu pod|egająoferĘ:
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

z'łożzone
na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
po terminie,
złożzone
których termin realizacji zadaniajest inny niż w ogłoszeniu,
dotyczące zadania, które nie jest objęte celem statutowym organizacji składaj4cej
oferte.
złożnneprzez nieupoważnionepodmioty,
nie dotyczącepod względem merforycznym zadania wskazanegow ogłoszeniu,
podpisaneprzez osoby nieupowzrżnione,
oferty złożonebez dokumentów o których mowa w dziale IV ogłoszenia.

Informacja' o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczona zostanie w: Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie intemetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeńw terminie do dnia 15
grudnia2018 roku.
VII. Postanowieniakońcowe:
Zarząd Powiatl możeuniewaŹnić otwarty konkurs w przypadku nie złoienia żadnejoferty lub
gdy wszystkie oferty nie będąspełniaływymogów zawartych w ogłoszeniu.
Informacja o unieważnieniukoŃursu ofert upubliczniona zostanie w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowejStarostwaPowiatowego w Kolbuszowej, jak również
na tablicy ogłoszeńw budynku Starostwa.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20161679 z dnia 21
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych

osobowyclr i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lwE (ogólne rozporz4dzenie o ochronie danych). Administratorern danych osobowych,
zawartych w przesłanychofertachjest StarostaKolbuszowski' Dane zostanąwykorzystane na
potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofeń na realizację zadania publicznego w
zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnejpomocy prawnej oraz świadczenianieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na tereniePowiatu Kolbuszowskiego w 2019 roku.

Załaczrik Nr l do ofertv

(pi.cz* adr.sowa of€renla)

oswIADCzENIE oFERENTA o zoBowIĄzANIU Do ZAPEWNIEIIIAPoUFNoscI
w zwlĄ7'Ka z IJDZIELANIEMNmoDPł,ATIYEJPoMocY PRAWNEJ I JEJ
DOKUMENTOWANIU

Przystępującdo udziałuw konkursie na powierzenierea|izacjiz|econegozadaniaadministracji
pomocy prawnejw 2019 roku ogłosz'anego
plItpz
rządowejz zakresuprowadzeniapunktunieodpłatrrej
poufności
Zarząd Powiafu Kolbuszowskiego oświadczam,iŻ zobowiązllję się do zapewnienia
w
związku z udzielaniemnieodpłatnejpomocy prawneji jej dokumentowaniu,zgodnie z przepisemań.
11 ust.6 pkt 3 lit. a ustawyz dnia 5 sierpnia2015r. o nieodpłatnejpomocy plawnej omz edukacji
prawnej ( j. Dz' U ' z 2017r. poz. 2030z późn.zn.).

podpis Olcrenta hb osoby up.a*nionej
do r€prez€ntowania ofere'la

miejscowośó,
data..

ZatacznikNr 2 do Ofertv

(pjeczęć a'lresowa ofef enta)

OSWHDCZENIE
ZAPEWNIENIA

OFERENTA

PROFESJONALNEGO
NIEoDPŁATNEJ

O ZOBOWLTZANIU
I RZETELIIEGO

PoMoCY

DO

IJDZMLANIA

PRAWNEJ

Prrystępującdo udziafu w konkursiena powierzenierealizacji zleconegozadaniaadministracji
rządowejz zakresuprowadzeniapunktu nieodpłatnejpomocy prawnejw 2019 roku ogłoszonegoprzez
Zarząd Powiafu Kolbuszowskiego oświadczam,iżLzobowiązlję się do zapewnienia profesjonalnego
i rzetelnegoudzielanianieodpłatnejpomocyprawnej'w szczególnościw sytuacjigdy zachodzi konflikt
interesów,zgodnie z przepisemart. l l ust.6 pkt 3 lit. b ustawyz dnia 5 sierpnia2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z2017 r- poz-f030 zpóźn.złn.).

podpis oler€

a lub osoby upnwDionej
do r€pez€ntowania ofercnta

miejscowość,data.'.

Załączrik Nr 3 do oferty

(pieozęćad!€sowa oferent4

oŚwIADCZENm oFERENTA o ZoBowĘzANIU Do zAPEwNmNIA PotJIT{oŚcI
w ZWIAZICUzE ŚWHDCZENIEM NmoDPŁATNEGo PoRADMcTwA
OBYWATf,LSKIEGO

I JEGO DOKUWNTOWANIU

Przystępującdo udziałuw konkursiena powierzenierea|izacji z|econegozadaniaadministracji
rządowej z zakesu prowadzenia punktu nieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiego w 2019 roku
iż zobowiązujęsię do zapewnienia
ogłoszonegoprzez ZarzĄd Powiafu Kolbuszowskiego oświadczam,
poufilości w związkll ze świadczeniem nieodpłatrregoporadnictwa obywatelskiego i jego
dokumentowaniem,
zgodniez przepisemart. 11 ust.ó pkt 3 lit' a ustawyz dnia 5 sierpnia2015 r.
o nieodpłatnejpomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj.Dz.U. z2017 r- poz.2o30zpóźn' zm.).

podpis ofęrenla lub o3obyuprawnionej
do repreranlowrniaOfcrcnta

miejscowośó,data.

ZałącmikNr 4 do ofeĄ

(pieczęćadf€sowa oferenta)

oswIADczENIE oFERENTA o ZoBowĘzANIU Do
ZAPEWNIENIA PRoFEsJoNALl[EGo I RZETELNEGo ŚWIADCZENIA
NmoDPŁATNEGo PoRADMCTWA oBYwATELsKmGo

Przystępującdo udziałuw koŃursie na powierzenierea|izacji zleconegozadaniaadministracji
rządowej z zakesu prowadzenia punktu nieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiego w 2019 roku
iŻ znbowiąztljęsię do zapewnienia
ogłoszonegoprzez ZarządPowiatll Kolbuszowskiego oświadczam,
poradnictwaobywatelskiego,w szczegó|ności
profesjonalnegoi rzetelnegoświadczenianieodpłatnego
w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów,zgodnie z przepisemart. 1l ust.6 pkt 3 |it. b ustawyz dnia
5 sierpnia2015r. o nieodpłatnejpomocy prawnej omz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z20|7 r. poz.
f030 zpóźn.zm').

podpis oftrenta lub osoby uprawnion€j
do reprćz€ntowania of€rcnta

miejscowość'data'

