
Zalgcznik 
do Uchwaly Nr 
Zarzadu Powiatu w Pultusku 
z dnia  ./9 Lolop20/62  2018 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

• 

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

zasadach okregonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci po2ytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, ze zm.) na zadanie: prowadzenie 

punktu nieodplatnej pomocy prawnej oraz gwiadczenia nieodplatnego poradnictwa 

obywatelskiego w roku 2019 na terenie powiatu pultuskiego okre§lone w ustawie z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2030, ze zm.). 

§ 2. 

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania 

zleconego przez Powiat Pultuski organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom, o ktorych 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno§ci po2ytku publicznego i o wolontariacie 

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

§ 3. 

1. Czlonek Komisji podlega wylqczeniu z udzialu w komisji, gdy oferentem jest: 

• 1) jego mahonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 

2) osoba zwi4zana z nim z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

3) osoba pozostajqca wobec niego w stosunku nadrzedno§ci slu2bowej, 

4) osoba, ktOrej mal2onek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba 

zwiqzana z niq z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego 

w stosunku nadrzcdnoki sluThowej. 

2. Zarzqd Powiatu w Pultusku w sytuacji, o ktOrej mowa w ust. 1, dokonuje wylqczenia 

i powoluje nowego czlonka Komisji. 

§ 4. 

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczqcy. 

2. Komisja dziala na posiedzeniach. 

3. Komisja podejmuje rozstrzygniecia w glosowaniu jawnym, zwyklq wickszokiq glom*, 



w obecno§ci co najmniej polowy skladu osobowego. 

§ 5. 

1. Wyboru oferty nalezy dokona6 do dnia 6 grudnia 2018r. 

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

sic na posiedzeniu zamknietym bez udzialu oferentow. 

§ 6. 

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

przez wypelnienie formularza stanowiqcego zalqcznik Nr 1 do regulaminu. 

2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez czionkow Komisji 

poprzez przyznanie okreglonej liczby punktOw na formularzu stanowiqcym zalqcznik 

Nr 2 do regulaminu. 

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

przez wszystkich czionkOw Komisji. Zbiorczy formularz oceny ofert stanowi zalqcznik 

Nr 3 do regulaminu. 

4. Za najkorzystniejszq oferty bedzie uznana oferta, ktOra uzyska najwiekszq liczbe 

punkt6w w ocenie merytorycznej. 

§ 7. 

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

mote przyjqe to oferte, jeZeli stwierdzi, 2e spelnila ona wymagania okre§lone w ustawie 

• z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci po2ytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) i 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 z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci po2ytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz ogloszeniu o konkursie, 

3) odrzuca oferty nie odpowiadajqce warunkom okre§lonym w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003r. o dzialalno§ci po2ytku publicznego i o wolontariacie 



lA 

vski 

oraz ogloszeniu o konkursie lub zgloszone po wyznaczonym terminie, 

4) rozpatruje merytoryczne oferty spelniajqce warunki okreglone w ustawie 

dzialalnoki po2ytku publicznego i o wolontariacie oraz ogloszeniu o konkursie: 

a) oceniaj4c moZliwoki realizacji zadania przez organizacjc pozarzqdowq 

i podmioty prowadzqce dzialalno§e po2ytku publicznego oraz jednostki 

organizacyjne podlegle organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, 

b) oceniajqc przedstawionq kalkulacjc kosztOw realizacji zdania, w tym w 

odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

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

2adnej z ofert. 

§ 9. 
110 1. Z przebiegu konkursu sporzqdza sic protokol, ktory powinien zawierae: 

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu, 

2) imiona i nazwiska czlonkow Komisji Konkursowej, 

3) liczbe zgloszonych ofert, 

4) wskazanie ofert odpowiadajqcych warunkom okre§lonym w ustawie o dzialalno§ci 

pozytku publicznego i o wolontariacie i ogloszeniu o konkursie, 

5) wskazanie ofert nie odpowiadajqcych warunkom okre§lonym w ustawie o dzialalno§ci 

po2ytku publicznego i o wolontariacie i ogloszeniu o konkursie lub zgloszonych po 

terminie, 

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

• albo stwierdzenie, 2e zadna z ofert nie zostala przyjeta — wraz z uzasadnieniem, 

7) wzmiankc o przeczytaniu protokolu, 

8) podpisy czlonkow Komisji. 

2. Protokol podpisujq czlonkowie Komisji. 

§ 10. 

Protokol z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz z pozostalq dokumentacjc konkursowq 

Komisja przedklada Zarzqdowi Powiatu w Pultusku, ktory podejmuj decyzje o przyznaniu 

dotacj i. 



Zalacznik Nr I 
do Regulaminu Pracy 
Komisji Konkursowej 

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY 

na realizacjç zadania 

NAZWA OFERENTA 

NR OFERTY 

Lp. Warunki formalne TAK NIE 

1 Aktualny odpis z KRS najp62niej wg. stanu na dzien 30.09.br. lub 

odpowiedni wyciqg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajqce 

status prawny oferenta oraz umocowanie osOb go reprezentujqcych, 

2 aktualny statut podmiotu, 

3 dokument, z ktorego wynika umocowanie ()sob ktOre podpisujq 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 lub osob4, o ktOrej mowa w art. 11 

ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia o nieodplatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej zawierajqce dane osobowe (imic, nazwisko, 

adres korespondencyjny os6b, wymienionej ustawy oraz wskazanie 

miejsca wpisu na lists adwokatOw, radc6w prawnych lub doradcOw 

podatkowych 	oraz 	siedziby 	wlakiwej 	rady 	(innego 



podmiotu)prowadzqcej tc listc (dane mogq wynikao z umow lub 

promes), 

6 dokumenty 	potwierdzajqce 	spelnienie 	warunku 	wyksztalcenia 	i 

posiadania co najmniej dwuletniego do§wiadczenia w wykonywaniu 

zadan wiqtqcych sic z udzielaniem porad prawnych lub (kopie 

dyplom6w, za§wiadczenia, §wiadectw pracy lub inne dokumenty) 

oraz 	ukoriczenia 	szkolen 	i 	kursow 	z 	zakresu 	poradnictwa 

obywatelskiego, 

7  

o§wiadczenie oferenta, ze nie zachodzq przeslanki wykluczajqce 

moZliwo§e 	ubiegania 	sic 	o 	powierzenie 	prowadzenia 	punktu 

nieodplatnej pomocy prawnej, o kt6rych mowa w § 2 ust. 5 

ogloszenia , 

8 pisemne zobowiqzanie oferenta do: zapewnienia poufno§ci w zwiqzku 

udzieleniem nieodplatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, 

zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania pomocy prawnej, 

w szczegOlnoki w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesow , 

9 

dokumenty 	potwierdzajqce 	posiadane 	kwalifikacj e 	os6b 

przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania, z ktorymi 

podpisano umowc lub promesc jej zawarcia, 

10 w przypadku °sob o ktOrych mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej przewidzianej do realizacji przedmiotowego zadania 

a. o§wiadczenia wlasne tych osOb, ze korzystajq z pelni praw 

publicznych oraz maj4 pelnq zdolno§6 od czynnoki prawnych oraz ze 

nie byly karane za umy§lne przestcpstwo gcigane z oskarzenia 

publicznego lub przestcpstwa skarbowe (mogq by6 zawarte w 

umowach lub promesach), 



b. dokumenty potwierdzajqce co najmniej trzyletnie do§wiadczenie w 

wykonywaniu 	wymagajqcych 	wiedzy 	prawniczej 	czynno§ci 

bezpo§rednio zwiqzanych ze §wiadczeniem pomocy prawnej. 

11 Organizacja pozarzqdowa, 	w 	ramach oferty 	mote przedstawie 

dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, ktore 

1:04 wykonywaly §wiadczenia w ramach prowadzonego punktu, w 

tym slutyly asyst4 osobom, majqcym trudnoge w samodzielnej 

realizacji porady, w szczegolno§ci z powodu niepelnosprawnoki, 

podeszlego wieku albo innych okoliczno§ci tyciowych. 

12 Organizacja pozarzqdowa, ubiegajjca sic o powierzenie prowadzenia 

punktu dolqcza ponadto do oferty, zagwiadczenie, o ktOrym mowa w 

art. 11 ust. 3a pkt. 2 ustawy albo za§wiadczenie potwierdzajqce 

ukoliczenie szkolenia, z ocenq pozytywn4, przez osoby ktore beda 

udzielae poradnictwa obywatelskiego. 

Podpis Przewodniczqcego Komisji 

Pultusk, 	  



Zalqcznik Nr 2 
do Regulaminu Pracy 
Komisji Konkursowej 

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 

na realizacjc zadania 

Nazwa Oferenta 
Nr oferty 

Kryteria oceny oferty 
Punkty przyznane 

przez czlonka 
Komisji 

Max liczba 
punktow 

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

0-4 
punktow 

• Jakoge 	przygotowanego 	projektu, 
przejrzystoge 

0-3 
punktow 

• Ocena 	mo2liwo§ci 	realizacji 	zadania 
publicznego 	przez 	organizacjc 
pozarzglowq lub podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 	roku 	o 	dzialalno§ci 	poZytku 
publicznego i o wolontariacie 

0-8 
punkt6w 

• Ocena wkladu rzeczowego i osobowego 0-4 
punktow 

• Ocena 	kwalifikacji 	()sob 	przy 	udziale 
ktorych zadanie bcdzie realizowane 

0-6 
punktow 

• Dotychczasowe doAwiadczenie 
organizacji w wykonywaniu zadati 
wiq2qcych sic z udzieleniem porad 
prawnych lub informacji prawnych 

0-5 
punktow 

Razem 30 

Podpis czlonka Komisji 

Put-tusk, 	  

6EKRET 7 PO TU 

tnRr. igorzata Pajewska 



Zalcicznik Nr 3 
do Regulaminu Pracy 
Komisji Konkursowej 

ZBIORCZY FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT 

na realizacje zadania 

Lp. Imig i nazwisko czlonka 
Komisji 

Ocena 

Oferta 
nr 1 

Oferta 
nr 2 

Oferta 
nr 3 

Oferta 
nr 4 

Oferta 
nr 5 

Oferta 
nr 6 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Suma (pkt) 

Podpisy czionkow Komisji 

1. 	  

2. 	  

3. 	  

4. 	  

5. 	  

Pultusk, 	  

SEKR TARZ p 
	

TU 

atgorzata Pajewska 
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