
Zalqcznik 
do Uchwaly Nr 
Zarzadu,P,oriatu w Pultusku 
z dnia 	tolop 	20I9r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

§ 1. 
Komisja konkursowa zwana dalej „Komisjq" przeprowadza otwarty konkurs ofert na 

zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno§ci poZytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, ze zm.) na zadanie: „Powierzenie 

prowadzenia jednego punktu nieodplatnej pomocy prawnej i §wiadczenia nieodplatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu pultuskiego w 2020r." 

okre§lone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym 

• poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz.294, tj.). 

§ 2. 

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania 

zleconego przez powiat pultuski organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom, o kt6rych 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno§ci pozytku publicznego i o wolontariacie 

oraz przedloZenie propozycji wyboru ofert, na ktOre proponuje sic udzielenie dotacji. 

§ 3. 

1. Do czlonkow Komisji Konkursowej biorqcych udzial w rozpatrywaniu ofert stosuje sic 

• 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postcpowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.). 

2. Zarzqd Powiatu w Pultusku w sytuacji wystqpienia przypadkOw dotyczqcych wylqczenia 

czlonkow komisji, o ktorym mowa w ust. 1, dokonuje wylqczenia i powoluje nowego 

czlonka Komisji. 

§ 4. 

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczjcy. 

2. Komisja dziala na posiedzeniach. 

3. Komisja podejmuje rozstrzygniccia w glosowaniu jawnym, zwyklq wickszokiq glosOw, 

w obecno§ci co najmniej polowy skladu osobowego. 



§ 5. 

1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisje nastqpi w Starostwie Powiatowym 

w Pultusku do dnia 9 grudnia 2019r. 

2. Posiedzenie, na ktorym odbywa sic ocena formalna i merytoryczna ofert odbywa 

sic na posiedzeniu zamknietym bez udzialu oferent6w. 

• 

§ 6. 

1. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez wszystkich czionkOw Komisji Konkursowej 

przez wypelnienie formularza stanowiqcego zatqcznik Nr 1 do regulaminu. 

2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez czlonkow Komisji 

poprzez przyznanie okre§lonej liczby punktOw na formularzu stanowi4cy zal4cznik Nr 2 

do regulaminu. 

3. Ocene merytorycznq Komisji ustala sic przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie 

przez wszystkich czlonkow Komisji. Zbiorczy formularz oceny ofert stanowi zalqcznik 

Nr 3 do regulaminu. 

4. Za najkorzystniejszq oferte bcdzie uznana oferta, ktOra uzyska najwiekszq liczbc 

punktow w ocenie merytorycznej. 

§ 7. 

W razie, gdy do postepowania konkursowego zgloszona zostala tylko jedna oferta, Komisja 

mote przyjqe tc ofertc, jezeli stwierdzi, ze spelnila ona wymagania okre§lone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno§ci pozytku publicznego i o wolontariacie 

• (Dz. U. z 2019r. poz. 688, ze zm.)zwana dalej ustawq i w ogloszeniu o konkursie. 

§ 8. 

Komisja, przystcpujqc do rozstrzygniccia otwartego konkursu ofert, dokonuje kolejno 

nastcpujqcych czynno§ci: 

1) otwiera koperty z ofertami, 

2) ustala, ktore z ofert spelniajq warunki formalne okre§lone w ustawie oraz w 

ogloszeniu o konkursie, 

3) odrzuca oferty nie odpowiadaj4ce warunkom okre§lonym w ustawie oraz ogloszeniu 

o konkursie lub zgloszone po wyznaczonym terminie, 

4) rozpatruje merytoryczne oferty spelniaj4ce warunki okreSlone w ustawie oraz 

ogloszeniu o konkursie: 
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a) oceniajqc moZliwo§ci realizacji zadania przez organizacje pozarzqdowq i podmioty 

prowadzqce dzialalnok poZytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podlegle 

organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, 

b) oceniajqc przedstawionq kalkulacjc kosztow realizacji zdania, w tym odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania, 

5) wskazuje oferty, na kt6re proponuje sic udzielenie dotacji albo nie przyjmuje sic 

zadnej z ofert. 

§ 9. 

1. Z przebiegu konkursu sporzqdza sic protokol, kt6ry powinien zawieraO: 

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu, 

• 
2) imiona i nazwiska czionkOw Komisji Konkursowej, 

3) liczbc zgloszonych ofert, 

4) wskazanie ofert odpowiadajqcych warunkom okralonym w ustawie i w ogloszeniu o 

konkursie, 

5) wskazanie ofert nie odpowiadajqcych warunkom okre§lonych w ustawie i w 

ogloszeniu o konkursie lub zgloszonych po terminie, 

6) wskazanie wybranych ofert lub oferty, na ktOre proponuje sic udzielenie dotacji 

albo stwierdzenie, Ze zadna z ofert nie zostala przyjeta — wraz z uzasadnieniem, 

7) wzmianke o przeczytaniu protokolu, 

8) podpisy czionkOw Komisji. 

2. Protokol podpisujq czlonkowie Komisji. • 
§10. 

Protok61 z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz z pozostalq dokumentacjc konkursowq 

Komisja przeklada Zarzqdowi Powiatu w Pultusku. 

S TA 

Jan 	wski 



Zalqcznik Nr I 
do Regulaminu Pracy 
Komisji Konkursowej 

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY 

na realizacje zadania 

NAZWA OFERENTA 

Lp, 

Warunki formalne 

TAK NIE 

1 aktualny statut podmiotu 	skladajqcego oferte; 

2 aktualny odpis z KRS najpOZniej wg stanu na dzien 30.09.2019r. 

lub 	odpowiednio 	wyciqg 	z 	ewidencji 	lub 	inne 	dokumenty 

potwierdzajqce status prawny oferenta oraz umocowanie °sob go 

reprezentuj qcych, 

3 dokument, z ktorego wynika umocowanie ()sob, kt6re podpisuj4 

ofertc 	do 	reprezentowania podmiotu 	(nie 	dotyczy podmiotu 

wpisanego do KRS) 

4 sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, 

rachunek wynikow lub rachunek strat, informacje dodatkowe) 

5 zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcq 

prawnym, doradcq podatkowym, mediatorem lub osobq, o ktOrej 

mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy zawierajqce dane osobowe 

(imic, nazwisko, adres korespondencyjny osob) oraz wskazanie 

miejsca wpisu na listc adwokatOw, radcow prawnych, mediatorow 

lub doradcOw podatkowych oraz siedziby wlakiwej rady (innego 



podmiotu) prowadzqcej ty listy (dane mogq wynikaa z umow lub 

promes). 

6 dokumenty potwierdzajqce spelnienie warunku wyksztalcenia i 

posiadania 	co 	najmniej 	dwuletniego 	do§wiadczenia 	w 

wykonywaniu zadan wiqZqcych sic z udzielaniem porad prawnych 

lub (kopie dyplomow, za§wiadczenia, §wiadectw pracy lub inne 

dokumenty) 	oraz 	ukoliczenia 	szkoleii 	i 	kursOw 	z 	zakresu 

poradnictwa obywatelskiego i mediacji. 

7 

o§wiadczenie oferenta, ze nie zachodzq przeslanki wykluczajace 

moZliwok ubiegania sic o powierzenie prowadzenia punktu 

nieodplatnej 	pomocy 	prawnej 	i 	nieodplatnego 	poradnictwa 

obywatelskiego i mediacji, o ktOrych 	mowa w art. 1 1 d ust. 5 

ustawy, 

8 pisemne zobowiqzanie oferenta do: 

a) zapewnienia poufno§ci w zwi4zku z udzieleniem nieodplatnej 

pomocy prawnej, nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

mediacji i ich dokumentowaniem, 

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielenia pomocy 

prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji w szczegOlno§ci, 

9 

w przypadku osOb, o ktorych mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy 

przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania oferent 

sklada: 

a) o§wiadczenia wiasne tych osOb, ze korzystaj4 z pelni z praw 

publicznych oraz majq pelnq zdolnok do czynno§ci prawnych 

oraz, ze nie byly karane za umyglne przestepstwo geigane z 

oskarzenia publicznego lub przestepstwo skarbowe (mogq by6 

zawarte w umowach lub promesach), 

b)dokumenty potwierdzajqce co najmniej trzyletnie do§wiadczenie 

w wykonywaniu wymagaj4cych wiedzy prawniczej czynno§ci 

bezpo§rednio zwiqzanych ze §wiadczeniem pomocy prawnej, 

11 organizacja pozarz4dowa, w ramach oferty mote przedstawie 

dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, ktore 



• 

bedq wykonywaly §wiadczenia w ramach prowadzonego punktu, 

w tym stu4.1y asystq osobom, majqcym trudno§a w samodzielnej 

realizacji porady, w szczegOlno§ci z powodu niepelnosprawno§ci, 

podeszlego wieku albo innych okoliczno§ci Zyciowych, 

12 organizacja 	pozarzqdowa, 	ubiegajqca 	sic 	o 	powierzenie 

prowadzenia punktu dalqcza ponadto do oferty za§wiadczenie, o 

ktorym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo za§wiadczenie 

potwierdzajqce ukoliczenie szkolenia, z ocenq pozytywnq, przez 

osoby, ktore bcdq udzielae poradnictwa obywatelskiego, 

13 organizacja 	pozarzqdowa 	ubiegajqca 	sic 	o 	powierzenie 

prowadzenia 	mediacji 	dotqcza 	do 	oferty 	za§wiadczenie 	o 

uprawnieniach mediatora, o ktorych mowa w art. 4a ust. 6 i 7 

ustawy. 

Podpis Przewodniczqcego Komisji 

Puhusk, 	  

• 

Nadzoru 
mgr a Igor7a ta Pajewska 

GLO 	LISTA 
w Wydz. 	 Nadzoru 

SPECI 
Organiza • 



Nr oferty 

Punkty przyznane 
przez czlonka 

Komisji 

Max. liczba 
punktow 

4 

3 

Podpis czlopya Komisji 

Zalqcznik Nr 2 
do Regulaminu Pracy 
Komisji Konkursowej 

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 

na realizacje zadania 

NAZWA OFERENTA 	  

NUMER OFERTY 	  

Nazwa oferenta 

Kryteria oceny oferty 

• zgodno§e przedstawionego w ofercie 
zadania z zadaniem okre§lonym w 
ogloszeniu o konkursie 

• jakok przygotowanego projektu, 
przejrzystoe 

• ocena moZliwo§ci realizacji zadania 
publicznego 	przez 	organizacj 
pozarzgdowq 	lub 	podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
dzialalno§ci pozytku publicznego i o 

S 
	

wolontariacie 

• ocena wkladu rzeczowego i osobowego 

• ocena kwalifikacji ()sob przy udziale 
ktorych zadanie bedzie realizowane 

• dotychczasowe 	dowiadczenie 
organizacji w wykonywaniu zadari 
wiqZqcych sic z udzieleniem porad 
prawnych lub informacj i prawnych 

RAZEM 

Pultusk, 	  

Wy . 0 garuzacji 1 Nadzoru 	GOWN SPECJ LISTA ii i
w Wydzia IS rganiza i Nadzoru 

-.!szka W 4dolna mgr algorza Pajewska 

8 

4 

6 

5 

30 



o. Dyrektora 

" 
Org zacji* 	i Nadzoru 

zka Wadolna 

GLOWNY PECJALI TA 
w Wydziale ganizacji i dzoru 

ajewska mgr gorzata 

Zalgcznik Nr 3 

do Regulaminu Pracy 

Komisji Konkursowej 

ZBIORCZY FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT 

na realizacje zadania 

Lp. 	Imig i nazwisko czlonka 	 Ocena 
Komisji 	

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta 
nr 1 	nr 2 	nr 3 	nr 4 	nr 5 	nr 6 

1. 

3. 

5. 

Suma (pkt) 

Podpisy czlonkow Komisji 

1. 	  

2. 	  

3. 	  

4. 	  

5. 	  

Pultusk, 	  

• 

• 
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