
UCHWALANR AOAG/2022

ZARZ^DU POWIATU PULAWSKIEGO
z dnia listopada 2022 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
zicconego z zakresu administracji rzj|dowej w cz^sci dotyczjjcej prowadzenia dvvoch
punktow nieodplatnej pomocy lub nieodplatnego poradnict>va obywatelskiego,
nieodplatncj mcdiacji oraz podejmowanie dzialan z zakresu edukacji prawnej
w 2023 roku w Powiecie Pulawskim.

Na podstawie art. 32 list. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

0 samorzcjdzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1525) w zwi^zku z art. 13 ust. 1 i ait. 11
list. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z pozn. zm.) oraz w zwiqzku z ait. 11 ust. 2
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r. poz. 945) Zarzqd Powiatu uchwala, co
nast^puje:

§1
Oglasza si^ otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu
administracji rz^dowej w cz^sci dotycz^cej prowadzenia dwoch punktow nieodplatnej
pomocy prawnej lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodplatnej mediacji oraz
podejmowanie dzialan z zakresu edukacji prawnej w 2023 roku w Powiecie Pulawskim.

§2
Tresc ogloszenia stanowi zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§3
Wykonanie uchwaly powierza si^ Pelnomocnikowi ds. nieodplatnej pomocy prawnej.

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podji^cia.

Podpisv Zarzadii:

Lp. Funkcja Imi^ i nazwisko Podpis

1 Przewodnicz^ca Zarz^du Danuta Smaga

Leszek GorgolWicestarosta2

r
Czlonek Zarzqdu Ireneusz Rzepkowski

r
Czlonek Zarz^du Jan Ziomka4
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Oddziatu Zar2qdz||nia pokumi
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ZARZ4D POWIATU PULAWSKIGO

OGLASZA

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji

rz^dowej w cz^sci dotycz^cej prowadzenia dwoch punktow nieodplatnej pomocy prawnej lub

nieodptatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpiatnej mediae]i oraz podejmowanie dzialan

z zakresu edukaeji prawnej w 2023 roku w Powiecie Pulawskim.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt lb i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327 z pozn. zm. ) w zwi^zku

z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodplatnej pomocy prawnej oraz

edukaeji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945), Zarz^d Powiatu Pulawskiego Uchwal^

nr AOAQ> 12022 z dnia J2. listopada 2022r. oglasza otwarty konkurs ofert na powierzenie

prowadzenia dwoch punktow nieodplatnej pomocy prawnej lub nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego, nieodplatnej mediaeji oraz podejmowanie dzialan z zakresu edukaeji prawnej

w Powiecie Pulawskim w 2023 roku.

I. Podstawy prawne

1) ustawa z dnia 5 czerwea 1998 roku o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526

z p6zn. zm.),

2) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym

poradnictwie obywatelskim oraz edukaeji prawnej (Dz. U. z 202Ir., poz. 945) zwana dalej

„ ustawq ”,

3) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2022r., poz. 1327 z pozn. zm.) zwana dalej „ ustawq o d.p.w”,

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634

z p6zn. zm.),

5) rozporz^dzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie nieodplatnej pomocy prawnej oraz

nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 21 grudnia 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz.

2492 z pozn. zm.),

6) rozporz^dzenie ministra sprawiedliwosci z dnia 20 sierpnia 2020 roku zmieniaj^ce

rozporz^dzenie w sprawie nieodplatnej pomocy prawnej oraz nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1441)

7) rozporz^dzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 20 pazdziernika 2022 roku w sprawie
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wysokosci kwoty bazowej w 2023r. (Dz.U. z 2022r., poz. 2154).

II. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wylonienie organizacji pozarz^dowej (maksymalnie dwoch) prowadz^cej

dzialalnosc pozytku publicznego, ktora b^dzie prowadziia w Powiecie Pulawskim punkt

nieodplatnej pomocy prawnej lub punkt nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego,

nieodplatnej mediae)i oraz podejmowaia dzialania  z zakresu edukaeji prawnej. Na kazde

zadanie wvmienione w pkt. Ill Zamawiai^cv wymaga sporz^dzenia odr^bnei oferty.

W przypadku, gdy nie wpiynie zadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu

nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego lub zlozone oferty nie b^d^ spelniac wymaganych

kryteriow (w tym w zakresie niewykazania odpowiednich kwalifikacji do swiadezenia takiego

poradnictwa), prowadzenie punktu powierzy si^ organizacji, ktora przedstawi najwyzej

ocenion^ oferty na prowadzenie nieodplatnej pomocy prawnej w zakresie kazdego punktu.

III. Rodzaj zadania

Zadanie 1.

Powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej - na zasadach okreslonych w

ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie

obywatelskim oraz edukaeji prawnej od poniedzialku do pi^tku od godz. 8.00 -12.00-

usytuowanego w lokalu biurowym:

- w poniedzialek - Baranow, ul. Rynek 14,

- we wtorek - Nal^czow, ul. Gl^bocznica 23a,

- w srod^ - Janowiec, ul. Radomska 2,

- w czwartek - Kurow, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 1,

- w pi^tek - Konskowola, ul. Lubelska 93.

Zadanie 2.

Powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego - na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej,

nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukaeji prawnej w poniedzialek w godz.

9.00-13.00, od wtorku do pi^tku w godz. 8.00- 12.00 usytuowanego w lokalu biurowym:

- w poniedzialek- Markuszow, ul. M. Sobieskiego 1,

- we wtorek- Kazimierz Dolny, ul. Szkolna 1,

- w srod^- Pulawy, ul. D^blihska 4,

- w czwartek- Pulawy, ul. D^blihska 4,

- w pi^tek- Zyrzyn, ul. Tysi^clecia 28.
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W przypadku obowi^zywania stanu epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu

nadzwyczajnego udzielanie nieodpiatnej pomocy prawnej lub swiadczenie nieodplatnego

poradnictwa obywatelskiego moze odbywac si^ za posrednictwem srodkow porozumiewania

si§ na odlegiosc oraz poza lokalem punktu. Do swiadczenia pomocy stosuje si^ odpowiednio

przepisy maj^ce zastosowanie do osob, o ktorych mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art.4

ust. 2 ustawy nie stosuje si^.

Nieodplatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dale] „osob4 uprawnion^”, o obowi^zuj^cym

stanie prawnym oraz przysiuguj^cych jej uprawnieniach lub spoczywaj^cych na niej

obowi^zkach, w tym w zwi^zku z tocz^cym si§ post^powaniem przygotowawczym,

administracyjnym, s^dowym lub s^dowoadministracyjnym, lub

2) wskazanle osobie uprawnionej sposobu rozwi^zania jej problemu prawnego, lub

3) sporz^dzenie projektu pisma w sprawach, o ktorych mowa w pkt 1 i 2, z wyl^czeniem pism

procesowych w tocz^cym si? post?powaniu przygotowawczym lub s^dowym i pism

w tocz^cym si? post?powaniu s^dowoadministracyjnym, lub

4) sporz^dzenie projektu pisma o zwolnieniu od kosztow s^dowych lub ustanowienie

pelnomocnika z urz?du w post?powaniu s^dowym lub ustanowienie adwokata, radcy

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w  post?powaniu

s^dowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach post?powania i ryzyku

fmansowym zwi^zanym ze skierowaniem sprawy na drog? s^dow^, lub

5) nieodplatn^ mediaej?.

Nieodplatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1) dzialania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzaj^ce do

podniesienia swiadomosci tej osoby o przysluguj^cych jej uprawnieniach lub spoczywaj^cych

na niej obowi^zkaeh oraz wsparcia w samodzielnym rozwi^zywaniu problemu, w tym,

w razie potrzeby sporz^dzenie wspolnie z osob^ uprawnion^ planu dzialania i pomocy w jego

realizacji. Nieodplatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczegolnosei porady dla osob

zadluzonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spolecznego;

2) nieodplatne mediaej?.

Nieodplatna mediaeja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o mozliwosciaeh skorzystania z polubownych metod

rozwiezania sporow, w szczegolnosei mediaej i oraz korzysciach z tego wynikajecych;
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2) przygotowanie projektu umowy o mediacj? lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie post^powania mediacyjnego

w sprawie kamej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporz^dzeniu do s^du wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed

mediatorem.

Nieodpiatna mediacja moze bye prowadzona pomi^dzy stronami d^z^cymi do polubownego

rozwi^zania sporu. Strong inicjuj^c^ przeprowadzenie nieodplatnej mediacji moze bye

wyl^cznie osoba uprawniona.

Nieodplatn^ mediacj? moze prowadzic osoba udzielaj^ca nieodpiatnej pomocy prawnej lub

swiadcz^ca nieodplatne poradnictwo obywatelskie posiadaj^ca kwalifikacje okreslone w art.

4a ust. 6 oraz w zakresie art. 4a ust. 8 ustawy tj. musi bye wpisana na list^, stalych

mediatorow prowadzon^ przez prezesa s^du okr^gowego, o ktorej mowa w ustawie z dnia 27

lipca 2001 r.- Prawo o ustroju s^dow powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 z pozn. zm.)

lub wpisane na list^ mediatorow prowadzon^ przez organizaej^ pozarz^dow^ w zakresie

swoich zadan statutowych lub uczelni^, o ktorej mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964.-

Kodeks post^powania cywilnego, o ktorej infomiacje przekazano prezesowi s^du

okr^gowego.

Nieodpiatna mediacja b^dzie prowadzona w zaleznosci od biez^cego zapotrzebowania

zgiaszanego przez osoby uprawnione. Nieodpiatna mediacja b^dzie przeprowadzana

w kazdym z punktow. Jedynie spotkanie z mediatorem poswi^cone nieodplatnej mediacji

w zakresie, o ktorym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy (tj. w zakresie przeprowadzenia

mediacji), podezas dyzuru nie moze przekroczyc polowy czasu trwania dyzuru. W przypadku

braku zgloszonego zapotrzebowania na mediacja, odbywac si^ b^dzie dyzur nieodplatnej

pomocy prawnej lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego.

Edukaeja prawna obejmuje dzialania edukacyjne zmierzaj^ce do zwi^kszenia swiadomosci

prawnej spoleczenstwa, dotycz^ce w szczegolnosci upowszechnienia  wiedzy o:

1) prawach i obowi^zkach obywatelskich;

2) dzialalnosci krajowych i mi^dzynarodowych organow ochrony prawnej;

3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwi^zywania spor6w;

4) mozliwosciach udzialu obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia

prawa;

5) dost^pie do nieodplatnej pomocy prawnej i nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego.

W kazdej ofercie musz^ bye przewidziane dzialania  z zakresu edukaeji prawnej
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w zakresie nie mniejszym niz w VI pkt 10.

IV. Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj^ zadania i zasady przyznawania

dotacji

W 2023 r. na realizacj^ zadania planuje si^ przeznaczenie dotacji w kwocie 60 060 zl

na prowadzenie jednego punktu oraz kwot? 3960 zi na edukacj^ prawn^; l^cznie na

prowadzenie dw6ch punktow kwot§: 120 120 zl (slownie: sto dwadziescia tysi^cy sto

dwadziescia zlotych) oraz 7920 zl ( slownie: siedem tysi^cy dziewi^cset dwadziescia zlotych)

na zadania dotycz^ce edukacji prawnej.

Na realizacj^ zadania w roku 2022 przewidziano ogolem kwot§: 128 040 zl (slownie:

sto dwadzieseia osiem tysi^ey czterdziesci zlotych).

Na realizacj^ zadania w roku 2021 przewidziano ogolem kwot^: 190 080 zl (slownie:

sto dziewi^cdziesi^t tysi^cy osiemdziesi^t zlotych).

Zlecenie zadania podmiotowi wylonionemu w trybie otwartego konkursu ofert

odb^dzie si^ w formie powierzenia wvkonania zadania publicznego wraz z udzieleniem

dotacji na fmansowanie jego realizacji i na podstawie umowy okreslaj^cej warunki realizacji

zadania.

V. Podmioty uprawnione do zlozenia oferty

1) W konkursie mog^ brae udzial organizaeje pozarz^dowe, o ktdrych mowa w art. 3 ust. 2

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o d.p.w.

2) O powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej moze ubiegac si^

organizaeja pozarz^dowa, kt6ra spelnia l^cznie nast^puj^ce warunki:

a) prowadzi dzialalnosc statutow^ w zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej oraz

zwi^kszania swiadomosei prawnej spoleezehstwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt lb ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o d.p.w.;

b) posiada co najmniej dwuletnie doswiadezenie w wykonywaniu zadah wi^z^cych si^

z udzielaniem porad prawnych lub informaeji prawnych;

c) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radc^ prawnym,

doradc4 podatkowym lub osob^, o ktorej mowa w art. 11 ust. 3 ustawy oraz mediatorem;

d) zlozy oswiadezenie o braku przeslanek wykluczaj^eych mozliwosc ubiegania si^

0 powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej;

e) opracowala i stosuje standardy obslugi i wewn^trzny system kontroli jakosci udzielania

nieodplatnej pomoey prawnej.

3) O powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego moze

1)

2)

3)
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ubiegac si? organizacja pozarz^dowa, ktora speinia l^cznie nast^puj^ce warunki:

a) prowadzi dziaialnosc statutow^ w zakresie udzielania nieodpiatnej pomocy prawnej oraz

zwi?kszania swiadomosci prawnej spoleczenstwa zgodnie z  art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy

0 d.p.w.;

b) posiada co najmniej dwuletnie doswiadczenie w wykonywaniu zadan wi^z^cych si? ze

swiadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pi?ciu lat bezposrednio

poprzedzaj^cych ziozenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doswiadczenie

w wykonywaniu zadan wi^z^cych si? z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych

lub swiadczeniem nieodplatnego poradnictwa;

c) posiada umowy zawarte z osobami, o ktorych mowa w art. 11 ust. 3a ustawy oraz

mediatorem;

d) zlozy oswiadczenie o braku przeslanek wykluczaj^cych mozliwosc ubiegania si?

o powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego;

e) opracowala i stosuje standardy obslugi i wewn?trzny system kontroli jakosci swiadczenia

nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego.

4) O powierzenie prowadzenia punktu nieodpiatnej pomocy prawnej lub nieodplatnego

poradnictwa obywatelskiego nie moze ubiegac si? organizacja pozarz^dowa, ktora w okresie

dwoch lat poprzedzaj^cych przyst^pienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyla si?

z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystala dotacj? niezgodnie

z celem jej przyznania, jak rowniez organizacja pozarz^dowa, z ktor^ Starosta rozwi^zal

umow?. Termin dwoch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia si? z dotacji i zwrotu

nienaleznych srodkow wraz z odsetkami albo rozwi^zania umowy.

5) Ofert? realizacji zadania publicznego nalezy sporz^dzic w formie papierowej - wedlug

wzoru okreslonego w Rozporz^dzeniu Przewodnicz^cego Komitetu do spraw Pozytku

Publicznego z dnia 24 pazdziernika 2018r. w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow

umow dotycz^cych realizacji zadan publicznych oraz wzorow sprawozdah z wykonania tych

zadan (Dz.U. poz. 2057).

6) Ofert? wraz z kompletem zal^cznikow nalezy zlozyc w zamkni?tej kopercie w Kancelarii

Ogolnej Starostwa Powiatowego w Pulawach. Na kazde zadanie nalezy sporz^dzic oddzielna

ofert? realizacji zadania publicznego.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie b?dzie realizowane w temiinie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

w przeci?tnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie.

Nieodpiatnej pomocy prawnej udzielac moze osoba:

1)

2)
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a) adwokat i radca prawny;

b) doradca podatkowy (w zakresie prawa podatkowego z wyi^czeniem spraw

podatkowych zwi^zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej);

c) osoba, ktora:

- ukonczyla wyzsze studia prawnicze i uzyskala tytul magistra lub zagraniczne studia

prawnicze w Rzeczpospolitej Polskiej,

- posiada co najmniej trzyletnie doswiadczenie w wykonywaniu wymagaj^cych

wiedzy prawniczej czynnosci bezposrednio zwi^zanych ze swiadczeniem pomocy

prawnej,

- korzysta z pelni praw publicznych oraz ma petna zdolnosc do czynnosci prawnych,

- nie byia karana za umyslne przest^pstwo scigane  z oskarzenia publicznego lub

przest^pstwo skarbowe;

d) mediator w zakresie nieodplatnej mediae] i.

3) Nieodpiatne poradnictwo obywatelskie moze swiadezyc osoba, ktora:

a) posiada wyksztalcenie wyzsze;

b) ukonczyla z ocen^ pozytywn^ szkolenie z zakresu swiadczenia poradnictwa

obywatelskiego albo posiada doswiadczenie w swiadczeniu poradnietwa obywatelskiego

i uzyskala zaswiadczenie potwierdzaj^ce posiadanie wiedzy i umiej^tnosci w tym zakresie

wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalaj^cego,

0 ktorym mowa w art. 11a ust.2 ustawy o nieodplatnej pomoey prawnej oraz edukaeji

prawnej;

c) spelnia wymogi, o ktoryeh mowa w art. 11 ust.3 pkt 2 lit. c i d ustawy;

d) mediator w zakresie nieodplatnej mediae]i;

4) W przypadku, gdy liezba osob uprawnionycli, ktorym ma zostac udzielona nieodplatna

pomoc prawna lub swiadezone nieodpiatne poradnictwo obywatelskie, uniemozliwia sprawne

umawianie terminow wizyt w punktaeh na obszarze powiatu, ezas trwania dyzuru moze ulec

wydluzeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktaeh na obszarze powiatu.

Wydluzenie czasu trwania dyzuru nast^puje na z^danie starosty i nie powoduje zwi^kszenia

srodkow przeznaczonych na realizaej^ zadania w danym roku. Mozliwosc wydluzenia czasu

trwania dyzuru w trakeie roku okresla si^ jako jeden z warunkow otwartego konkursu ofert.

5) Osobom ze znaezna niepelnosprawnosci^ ruchowa, ktore nie mog^ stawic si^ w punkeie

osobiscie, oraz osobom doswiadezaj^eym trudnosci  w komunikowaniu si^, o ktoryeh mowa w

ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o j^zyku migowym i iimyeh srodkach komunikowania si^

(Dz. U. z 2017r., poz. 1824 z pozn. zm.), moze bye udzielana nieodplatna pomoe prawna lub
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swiadczone nieodplatne poradnictwo obywatelskie, takze poza punktem albo za

posrednictwem srodkow porozumiewania si? na odleglosc. Udzielanie nieodplatnej pomocy

prawnej lub nieodpiatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu

poprzednim, nie powoduje zwi?kszenia srodkow przeznaczonych na realizacj? zadania

w danym roku.

6) Kazdy przypadek udzielenia nieodpiatnej pomocy prawnej oraz swiadczenia nieodpiatnego

poradnictwa obywatelskiego dokumentuje si? w karcie nieodpiatnej pomoey prawnej lub

nieodpiatnego poradnictwa obywatelskiego, w prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwosci

centralnym systemie teleinformatycznym do obslugi NPP, NPO oraz edukacji prawnej.

7) Zlozenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego wedlug wzoru okreslonego

w Rozporz^dzeniu Przewodnicz^cego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia 24

pazdziernika 2018r. w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotycz^eyeh

realizacji zadan publieznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tyeh zadan (Dz.U. poz.

2057) w terminie 30 dni od zakonczenia zadania,

8) Zadanie okreslone w ofercie powinno bye realizowane z nalezyt^ starannosci^ zgodnie

z warunkami okreslonymi w ofercie oraz umowie,

9) Wybrana organizaeja zobowi^zana zostanie do przygotowania i rozpowszechnienia na

terenie powiatu pulawskiego ulotek- 1000 sztuk, plakatow 30 sztuk promuj^cyeh system

nieodpiatnej pomocy prawnej.

10) Ponadto w ramach umowy, organizaeji pozarz^dowej powierza si? zadania z zakresu

edukacji prawnej. realizowanie w zwi^zku z problemami zgiaszanymi w trakeie udzielania

nieodpiatnej pomocy prawnej lub swiadczenia nieodpiatnego poradnietwa obywatelskiego,

w wymiarze co najmniej:

- przygotowania i udost?pnienia Powiatowi Pulawskiemu do 15 dnia poszezegolnego

miesi^ca artykulow w formie broszury (w postaei papierowej oraz elektronieznej) na

wskazane ponizej tematy:

Punkt nieodpiatnej pomocy prawnej

Przyj?cie i odrzucenie spadku. Styezen- 100 sztuk1.

Kredyty chwilowki- na co zwrocic uwag?? Marzec- 100 sztuk2.

Maj- 100 sztukZniesienie wspolwlasnosci.j.

Lipiec- 100 sztukAlimenty.4.

Darowizna, cofni?cie darowizny. Wrzesien- 100 sztuk5.

Przesylanie dokumentow tozsamosci przez Internet. Listopad- 100 sztuk.6.
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Punkt nieodplatnego poradnictwa obywateiskiego

1. Podstawowe zasady zawierania umow cywilnoprawnych Luty- 100 sztuk

2. Upadiosc konsumencka. Kwiecien- 100 sztuk

3. Eksmisja. Czerwiec- 100 sztuk

4. Hipoteka. Sierpien- 100 sztuk

5. Gwarancja a r^kojmia. Pazdziernik- 100 sztuk

6 Jak wyjsc z dlugow? Grudzien- 100 sztuk

- prowadzenia otwartych wykladow i warsztatow oraz rozpowszechnianiu informacji za

posrednictwem srodkow masowego przekazu i innych zwyczajowo przyj^tych form

komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii spolecznych.

11) Szczegolowe i ostateczne warunki realizacji zadania regulowac b^dzie umowa zawarta

pomi^dzy powiatem a organizacjq pozarz^dow^ wedlug wzoru okreslonego Rozporz^dzeniu

Przewodnicz^cego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia 24 pazdziernika 2018r.

w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotycz^cych realizacji zadan publicznych

oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadan (Dz.U. poz. 2057).

VII, Termin i sposob sktadania ofert

1) termin skladania ofert upiywa w dniu 24 listopada 2022r. o godz. 15.00.

2) oferty nalezy skladac w Kancelarii Ogolnej Starostwa Powiatowego w Pulawach,

al. Krolewska 19, w godzinach urz^dowania lub przesyik^ listow^. Nie b^d^ przyjmowane

wnioski przeslane drog^ elektroniczn^ ani faksem.  O zachowaniu terminu decyduje data

wplywu oferty do Starostwa Powiatowego w Pulawach.

3) oferty nalezy skladac w zamkni^tych, opisanych kopertach, na kopercie nalezy wpisac:

- nazw^ oferenta z adresem,

- nazw^ zadania: „Konkurs ofert na prowadzenie realizacji zadania zleconego z zakresu

administracji rz^dowej w cz^sci dotycz^cej prowadzenia punktu...( nalezy wpisac, ktorego

zadania zpunktu „///. Rodzaj zadania” dotyczy oferta)..  . oraz edukacji prawnej w Powiecie

Pulawskim w roku 2023”.

4) oferty nalezy skladac zgodnie ze wzorem okreslonym w Rozporz^dzeniu

Przewodnicz^cego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia 24 pazdziernika 2018r.

w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotycz^cych realizacji zadan publicznych
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oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadan (Dz.U. poz. 2057),

5) oferty nalezy sporz^dzic w j?zyku polskim, pisemnie pod rygorem niewaznosci, w formie

komputerowej lub czytelnie pismem r^cznym, z wypelnieniem wszystkich miejsc w ofercie,

7) do oferty na prowadzenie punktu nieodplatnei pomocv prawnei nalezy dol^czyc

nast^puj^ce zai^czniki;

a) aktualny wyci^g z KRS lub innej ewidencji, wystawiony nie wczesniej niz 3 miesi^ce

przed uplywem terminu skladania ofert;

b) kopi^ statutu lub innego dokumentu, z ktorego wynika, ze organizacja realizuje cele

w zakresie okreslonym w art. 4 ust. 4 pkt lb i 22a ustawy o d.p.w.;

c) kopi? decyzji Wojewody Lubelskiego potwierdzajqc^ wpis Oferenta na list^, o ktorej mowa

w art. lid ustawy;

d) oswiadczenie o braku przeslanek wykluczaj^cych mozliwosc ubiegania si^ o powierzenie

prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej;

Wzor powyzszego zobowi^zania stanowi Zal^cznik Nr  1 do Ogioszenia.

e) dokumenty potwierdzaj^ce spelnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego

doswiadczenia w wykonaniu zadan wi^z^eych si§ z udzielaniem porad prawnych, informacji

prawnych lub swiadczeniem poradnictwa obywatelskiego- wg wzoru stanowi^cego zal^cznik

nr 2 do ogioszenia + dokumenty potwierdzaj^ce;

f) wykaz planowanego zatrudnienia osob, ktore b^d^ udzielaly nieodplatnej pomocy prawnej

w danym punkcie (adwokatow, radcow prawnych, doradcow podatkowych lub osob,

0 ktorych mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy oraz mediatorow) - wedlug wzoru stanowi^cego

zal^cznik nr 3 do ogioszenia Iw wykazie nalezy wskazac tvlko osobv. ktore b^d^ realizowac

zadanie w danym punkcie);

g) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radc^ prawnym, mediatorem,

doradc4 podatkowym lub osob^, o ktorej mowa w art. 11 ust.3 pkt. 2 ustawy (tvlko

z osobami wymienionymi w wykazie- patrz pkt. f);

h) dokumenty potwierdzaj^ce kwalifikacje osob przewidzianych do realizacji

przedmiotowego zadania, z ktorymi podpisano umow§ lub promesy jej zawarciaftvlko

z osobami wymienionymi w wykazie- patrz pkt. f);

ZLOZENIE DOKUMENTOW OSOB INNYCH NIZ WYMIENIONYCH  W WYKAZIE

PKT F) SKUTKOWAC BEDZIE ODRZUCENIEM OFERTY.

i) dokument potwierdzaj^cy, ze osoby wskazane przez Oferenta do swiadczenia mediacji

wpisane na list^, stalych mediatorow prowadzon^ przez prezesa s^du okr^gowego, o ktorej

mowa w ustawie z dnia 27 lipca 200 Ir.- Prawo o ustroju s^dow powszechnycli
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(Dz. U. z 2020r., poz. 2072 z pozn. zm.) lub wpisane na list^ mediatorow prowadzon^ przez

organizacj? pozarz^dow^ w zakresie swoich zadan statutewych lub uczelni^, o ktorej mowa w

ustawie

z dnia 17 listopada 1964.- Kodeks post^powania cywilnego (Dz. U. 202Ir., poz 1805 z pozn.

zm.), 0 ktorej informaeje przekazano prezesowi s^du okr^gowego;

j) dokument opisuj^cy standardy obsiugi i wewn^trzny system kontroli jakosci udzielanej

nieodplatnej pomocy prawnej;

k) fakultatywnie w przypadku zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2

ustawy, przewidzianyeh do realizaeji przedmiotowego zadania:

- dokument poswiadczaj^cy posiadane wyksztalcenie;

- oswiadezenie wlasne tych osob, ze korzystaj^ z peini praw publicznych oraz maj^ pein^

zdolnosc do czynnosci prawnych oraz, ze nie byly karane za umyslne przest^pstwo scigane

z oskarzenia publicznego lub przest^pstwo skarbowe;

-  dokumenty potwierdzaj^ce eo najmniej trzyletnie doswiadezenie w wykonywaniu

wymagaj^cych wiedzy prawniczej czynnosci bezposrednio zwi^zanych ze swiadezeniem

pomocy prawnej;

1) fakultatywnie w przypadku wyboru innego sposobu reprezentaeji podmiotu sktadaj^cego

ofert^ niz wynikaj^cy z Krajowego Rejestru S^dowego lub innego wlasciwego rejestru-

dokument potwierdzaj^cy upowaznienie do dzialania  w imieniu oferenta;

1) fakultatywnie porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, ktore b^d^ wykonywaly

swiadezenia w ramach prowadzonego punktu, w tym sluzyly asyst^ osobom uprawnionym;

0 ktorych mowa w art. 4 ustawy, maj^cym trudnosc  w samodzielnej realizaeji porady,

w szczegolnosci z powodu niepelnosprawnosci, podeszlego wieku albo innych okolicznosci

zyciowych.

8) do oferty na prowadzenie punktu nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego nalezy

dol^czyc nast^puj^ce zal^czniki:

a) aktualny wyci^g z KRS lub innej ewideneji, wystawiony nie wczesniej niz 3 miesi^ce

przed uplywem terminu skladania ofert;

b) kopi? statutu lub imiego dokumentu, z ktorego wynika, ze organizaeja realizuje cele

w zakresie okreslonym w art. 4 ust. 4 pkt lb i 22a ustawy o d.p.w.;

c) kopi^ decyzji Wojewody Lubelskiego potwierdzaj^c^ wpis Oferenta na list?, o ktdrej mowa

wart, lid ustawy,

d) oswiadezenie o braku przeslanek wykluczaj^cych mozliwosc ubiegania si? o powierzenie

prowadzenia punktu nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego.
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Wzor powyzszego zobowi^zania stanowi Zai^cznik Nr  1 do Ogioszenia.

e) dokumenty potwierdzaj^ce spelnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego

doswiadczenia w wykonywaniu zadan wi^z^cych si§ ze swiadczeniem poradnictwa

obywatelskiego, nabyte w okresie pi^ciu lat bezposrednio poprzedzaj^cych ztozenie oferty,

lub CO najmniej dwuletnie doswiadczenie w wykonywaniu zadan wi^z^cych si^ z udzielaniem

porad prawnych, informacji prawnych lub swiadczeniem nieodplatnego poradnictwa- wedlug

wzoru stanowi^cego zai^cznik nr 2 do ogioszenia + dokumenty potwierdzaj^ce,

f) wykaz planowanego zatrudnienia osob, ktore b^d^ udzielaly nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego oraz mediatora- wedlug wzoru stanowi^cego zal^cznik nr 4 do ogioszenia

(w wykazie nalezy wskazac tylko osoby, ktore b^d^ realizowac zadanie w danym punkcie),

g) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z mediatorem oraz doradc^ swiadcz^cym

nieodplatne poradnictwo obywatelskie, o ktorym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy oraz

dokumenty wyl^cznie osob z wykazu VII. pkt 7 f - potwierdzaj^ce, ze doradca:

- ukonczyl studia wyzsze,

- ukonczyl z ocen^ pozytywnq szkolenie z zakresu swiadczenia poradnictwa obywatelskiego,

zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doswiadczenie w swiadczeniu poradnictwa

obywatelskiego i uzyskal zaswiadczenie potwierdzaj^ce posiadanie wiedzy i umiej^tnosci

w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu

doszkalaj^cego,

- spelnia yvymogi, o ktorych mowa w art. 11 ust. 3a pkt 3.

h) dokument vyylacznie osob z wykazu VIL pkt 7 f potwierdzai^cy.  ze osoby wskazane przez

Oferenta do swiadczenia mediacji s^ wpisane na list^, stalych mediatorow prowadzon^ przez

prezesa s^du okr^gowego, o ktorej mowa w ustawie  z dnia 27 lipca 200Ir.- Prawo o ustroju

s^dow powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 2072 z pozn. zm.) lub wpisane na list^

mediatorow prowadzon^ przez organizacj^ pozarz^dow^ w zakresie swoich zadan

statutowych lub uczelni^, o ktorej mowa w ustawie  z dnia 17 listopada 1964.- Kodeks

post^powania cywilnego, o ktorej informacje przekazano prezesowi s^du okr^gowego;

i) dokument opisuj^cy standardy obslugi i wewn^trzny system kontroli jakosci swiadczonego

nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego;

j) fakultatywnie w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu skladaj^cego

oferty niz wynikaj^cy z Krajowego Rejestru S^dowego lub irmego wlasciwego rejestru-

dokument potwierdzaj^cy upowaznienie do dzialania  w imieniu oferenta;

k) fakultatywnie porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, ktore b^d^ wykonywaly

swiadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym sluzyly asyst^ osobom uprawnionym.
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0 ktorych mowa w art. 4 ustawy, maj^cym trudnosc  w samodzielnej realizacji porady,

w szczegolnosci z powodu niepelnosprawnosci, podesziego wieku albo innych okolicznosci

zyciowych.

9) Oferent w ramach oferty moze wskazac plan specjalizacji punktow.

10) W przypadku skladania kopii wymaganych zal^cznikow powiimy zostac one

potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez upowazniong osob^/osobv.

11) Ziozenie oferty nie jest rownoznaczne z powierzeniem prowadzenia punktu nieodplatnej

pomoey prawnej lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego i przyznaniem dotacji.

12) Zlozone oferty wraz z dokumentami nie b^d^ zwracane oferentowi.

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1) Konkurs rozstrzyga Zarz^d Powiatu Pulawskiego po zapoznaniu si^ z opini^ komisji

konkursowej, dokonuj^c wyboru ofert najlepiej sluz^cyeh realizacji zadania.

2) Sklad komisji oraz zasady jej pracy okresla uchwala Zarz^du Powiatu Pulawskiego.

W sklad komisji moze wchodzic przedstawiciel wojewody.

3) Procedura rozpatrywania ofert b^dzie dokonywana odr^bnie dla kazdego zadania

i obejmowac b^dzie ocen^ formaln^ i merytoryczn^.

1. Ocena formalna b^dzie obejmowala sprawdzenie czy:

a) oferta jest zlozona przez kwalifikuj^cego si^ oferenta,

b) oferta zostala zlozona w terminie,

c) oferta jest zlozona na wlasciwym druku oferty, jest czytelna i kompletna,

d) oferta zawiera wszystkie zal^czniki wymienione  w VII pkt 7 lub 8,

e) oferta jest podpisana przez upowaznione do tego osoby,

Oferty niespelniaj^ce wymogow formalnych zostan^ odrzucone i nie b^d^ poddawane ocenie

merytorycznej.

2. Ocena merytoryczna ofert b^dzie obejmowala:

a) zakladane rezultaty realizacji zdania: rodzaj  i liczba dzialan promocyjnych (0-2pkt),

rodzaj i liczba dzialan edukacyjnych (0-2 pkt), inne (0-1 pkt),

b) realnosc kosztow i poprawnosc ich wyliczenia 0-5 pkt,

c) wklad osobowy (w tym m.in.: kwalifikacje osob realizuj^cych zadanie, zapewnienie

obslugi sekretarskiej) 0-5 pkt,

d) zasoby rzeczowe ( w tym m.in.: meble do wyposazenia biura, komputer, drukarka, telefon)

0-5 pkt,

e) proponowane dodatkowe dzialania zwi^zane z realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodplatnej pomoey prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
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prawnej podejmowane przez oferenta w zakresie zwi^kszenia dla uprawnionych dost^pnosci

cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, o ktorej mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnianiu dost^pnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 roku poz.

1062 z pozn. zm.) 0-3 pkt.

3. Kryteria oceny koncowej:

a) oferta musi bye kompletna w dniu zlozenia,

b) wartosc punktowa oceny merytoryeznej od 0 do 23 pkt.

4) Po zsumowaniu punktdw Komisja wybierze najlepsz^ ofert^:

- na realizacj^ zadania 1;

- na realizacj^ zadania 2.

5) Ostateezne rozstrzygni^cie konkursu nast^pi w terminie do 30 listopada 2022r.

6) Zarz^d Powiatu Pulawskiego bior^c pod uwag^ opini^ Komisji Konkursowej, dokonuje

wyboru najkorzystniejszyeh ofert i podpisuje niezwlocznie z wybranymi oferentami umowy

na realizacj^ zadan. Wyniki konkursu zostan^ ogloszone w dniu dokonania wyboru przez

Zarz^d Powiatu. Decyzja Zarz^du jest ostateezna.

7) Informaeja o wyborze ofert wraz ze wskazaniem wysokosci przyznanyeh srodkdw

publicznych zostanie zamieszczona w Biuletynie informaeji Publieznej, na stronie

intemetowej Starostwa Powiatowego w Puiawach oraz wywieszona na tablicy ogloszen w

siedzibie Starostwa Powiatowego w Puiawach, al. Kr61ewska 19.

Dodatkowe informaeje na temat konkursu mozna uzyskac pod nr tel. 81-886-11-49

Justyna Smich, pok. 212 w godz. 7.00- 15.00.

IX. Obowiqzek informacyjny wynikaj^cy z art. 13 RODO w przypadku zbierania

danych osobowych osoby fizyeznej

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takieh danyeh

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporz^dzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dale) zwanego rozporz^dzeniem,  informujemy, ze:

1. Administratorem danyeh osobowych jest Starosta Pulawski, reprezentuj^cy Powiat

Pulawski z siedzib4 al. Krolewska 19, 24-100 Pulawy.

1. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Puiawach

to: rodo@pulawy.powiat.pl lub listowanie na adres wskazany powyzej.
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2. Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia post^powania w trybie

otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2023 zadan z zakresu nieodpiatnej

pomocy prawnej lub nieodpiatnego poradnictwa obywatelskiego oraz podejmowanie

dziaian z zakresu edukacji prawnej, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

0 dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, w zwiqzku z art. 11 ust. 2 ustawy

z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpiatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie

obywatelskim oraz edukacji prawnej.

3. Odbiorcami danych osobowych mog^ bye: osoby upowaznione przez Starost^

Pulawskiego - pracownicy Starostwa i wspolpracownicy, ktorzy muszq mice dost^p

do danych, aby wykonywac swoje obowi^zki, czlonkowie komisji konkursowej,

podmioty przetwarzaj^ce - ktorym zlecimy czynnosci wymagaj^ce przetwarzania danych

oraz podmioty upowaznione na podstawie przepisow prawa. Dane mog^ bye rowniez

udost^pniane innym podmiotom, ktorym udost^pniona zostanie dokumentacja

post^powania w oparciu o obowi^zujqce przepisy prawa.

4. Dane osobowe b^d^ przechowywane w czasie okreslonym przepisami prawa,

w szczegolnosci zgodnie z:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie,

a) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpiatnej pomocy prawnej, nieodplatnym

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,

b) rozporz^dzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20Hr. w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych (Dz. U. z 201 Ir., Nr

14, poz. 67)

5. Kazda organizacja przyst^puj^ca do konkursu podaje dane dobrowolnie. Bez podania

danych osobowych wymaganych w ustawach, o ktorych mowa w ust. 5 lit. a i b udzial

w konkursie nie b^dzie mozliwy.

6. Organizacj a ma prawo:

a) dost^pu do swoich danych;

a) ich sprostowania;

b) domagac si^ ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze wzgl^du na swoj^

szczegoln^ sytuacj^, z zastrzezeniem przypadk6w,  o ktbrych mowa w art. 18 ust. 2
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rozporz^dzenia. Wyst^pienie z z^daniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1

rozporz^dzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu

zakonczenia post^powania w trybie otwartego konkursu ofert.

7. Dane osobowe nie b^d^ przekazywane do panstwa trzeeiego/organizacji

mi^dzynarodowej. Dane nie b^d^ przetwarzane w sposob zautomatyzowany

w tym rowniez w formie profilowania.

8. Organizacja ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna, iz przetwarzanie danych osobowych jego dotycz^cych narusza

przepisy rozporz^dzenia.

X.

Zalqczniki do ogloszenia

1. Zal^cznik nr 1 oswiadczenie oferenta o braku przesianek wykluczaj^cych mozliwosc

ubiegania si^ o powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej lub

nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego,

2. Zal^cznik nr 2 wykaz doswiadczenia w wykonywaniu zadan wi^z^cych si§ z udzielaniem

porad prawnych, informacji prawnych lub swiadczeniem poradnictwa obywatelskiego.

3. Zal^cznik nr 3 wykaz pianowanego zatrudnienia osob, ktore b^d^ udzielaty nieodplatnej

pomocy prawnej,

4. Zal^cznik nr 4 wykaz planowanego zatrudnienia osob, ktore b^d^ udzielaly nieodplatnego

poradnictwa obywatelskiego.

S TAR O S TA

nuta S.
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Zaiqcznik nr 1 do Ogtoszenia

(piecz^c adresowa organizacji)

OSWIADCZENIE OEERENTA O BRAKE PRZESLANEK WYKLUCZAJ^CYCH
MOZLIWOSC UBIEGANIA SI^ O POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTU

NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPLATNEGO PORADNICTWA

OBYWATELSKIEGO

Przyst^puj^c do udzialu w konkursie na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu
administracji rz^dowej w cz^sci dotycz^cej prowadzenia dwoch punktow nieodplatnej
pomocy prawnej lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz podejmowanie dziaian z
zakresu edukacji prawnej w 2023 roku w Powiecie Pulawskim ogioszonego przez Zarz^d
Powiatu Puiawskiego oswiadezam, ze nie wyst^puj^ przeslanki wykluczaj^ee mozliwosc
ubiegania si^ przez

(nazwa Oferenta)

0 powierzenie prowadzenia punktu nieodpiatnej pomocy prawnej lub nieodplatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,  w szczegolnosci zawarte w art. 1 Id ust. 5
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpiatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945).

Podpis osoby/osob uprawnionej/ych

do reprezentowania Oferenta

miejscowosc, data



Zat^cznik nr 2 do Ogtoszenia

(piecz^c organizacji)

WYKAZ DOSWIADCZENIA W WYKONYWANIU ZADAN WIAZ^CYCH SI^ Z

UDZIELANIEM PORAD PRAWNYCH, INFORMACJI PRAWNYCH LUB
SWIADCZENIEM PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Przedniiot/rodzaj
zadania

Lp. Nazwa

Zleceniodawcy

Wartosc

zadania

Data

wykonania

Oswiadczam/y, ze powyzsze zadania zostaty wykonane nalezycie, na potwierdzenie czego do
wykazu zai^czam/y nizej wymienione dokumenty*:

1

2

3

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam/y wlasnor^cznym/i podpisem/ami:

1.

(imi^ i nazwisko) (podpis osoby uprawnionej)

2.

(imi? i nazwisko) (podpis osoby uprawnionej)

* W przypadku ch^ci wykazania wi^kszego doswiadczenia nalezy w tabeli oraz wykazie dokumentow dodac kolejne wiersze.



Zat^cznik nr 3 do Ogloszenia

(piecz^c organizacji)

WYKAZ PLANOWANEGO ZATRUDNIENIA OSOB, KTORE UDZIELALY NIEODPLATNEJ POMOCY

PRAWNEJ*

(adwokatow, radcow prawnych, mediatorow, doradcow podatkowych lub osob, o ktorych mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy)

Lp. Imif i nazwisko Tytul zawodowy

uprawniaj^cy do
udzielania n.p.p.

Rok i numer wpisu na listf
adwokatow, radcow

prawnych lub mediatorow

Wykaz zal^czonych do oferty
dokumentow potwierdzaj^cych tytul

zawodowy oraz wpis na list^
adwokatow, radcow prawnych lub

mediatorow

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam/y wlasnor^cznym/i podpisem/ami:

1

(imi? i nazwisko) (podpis osoby uprawnionej)

2,

(imi^ i nazwisko) (podpis osoby uprawnionej)

* W tabeli mozna dodawac kolejne wiersze w przypadku wi^kszej liczby osob.



Zat^cznik nr 4 do Ogtoszenia

(pieczfc organizacji)

WYKAZ PLANOWANEGO ZATRUDNIENIA OSOB, KTORE UDZIELALY NIEODPLATNEGO

PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO•k

(doradcow i mediatorow)

Lp. Imi^ i nazwisko Wyksztakenie Rok i nr zaswiadczenia

potwierdzaj^cego
ukonczenie „szkolenia”,

numer wpisu na listf
mediatorow

Wykaz zai^czonych do oferty
dokumentow potwierdzaj^cych

wyksztalcenie, ukonczenie

szkoienia”, oswiadczenia, o ktorych
mowa w art. 11 ust. 3a pkt 3 ustawy,

wpis na list^ mediatorow

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam/y wlasnor^cznym/i podpisem/ami:

1

(imi^ i nazwisko) (podpis osoby uprawnionej)

2.

(imi^ i nazwisko) (podpis osoby uprawnionej)

* W tabeli mozna dodawac kolejne wiersze w przypadku wi^kszej liczby osob.


