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Załącznik  

do Uchwały Nr  213/17 

Zarządu Powiatu Pabianickiego 

z dnia 11 grudnia 2017 roku 

 

 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania Kwota  

dotacji 

Uwagi o ofercie (oceniona 

pozytywnie, nie spełnia wymogów 

formalnych, nie spełnia wymogów 

merytorycznych, wycofana itp.) 

1. Fundacja „Młodzi Ludziom” Borysław 

49, 96 – 130 Głuchów 

Prowadzenie punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu 

pabianickiego w 2018 roku 

182 177,64 zł 

brutto 

Oferta oceniona pozytywnie, w ocenie 

merytorycznej uzyskała 45 punktów – 

rekomendowana do dotacji 

2. Stowarzyszenie Inicjatyw 

Samorządowych  

20-016 Lublin ul. Narutowicza 56a 

Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu 

pabianickiego w roku 2018 

0,00 zł Oferta oceniona pozytywnie, w ocenie 

merytorycznej uzyskała 42 punkty. 

  

3. Fundacja HONESTE VIVERE  

04-474 Warszawa ul. Amałowicza – 

Tatara 7 

Prowadzenie  3 punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej  na terenie powiatu 

pabianickiego w 5 lokalach 

0,00 zł Oferta oceniona pozytywnie, w ocenie 

merytorycznej uzyskała 40 punktów. 

 

4. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne 

„Ja-Ty-My”                    

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 

71/73, 90- 558 Łódź 

Prowadzenie trzech punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie powiatu pabianickiego 

znajdujących się w 5 lokalach 

 

0,00 zł 

Oferta oceniona pozytywnie, w ocenie 

merytorycznej uzyskała 34 punkty 

(min. 35 pkt) 

5. Stowarzyszenie Wsparcia 

Obywatelskiego  

30-133 Kraków ul. Juliana Lea 202 a  

Powierzenie realizacji zadania 

zleconego z zakresu administracji 

rządowej dotyczącego prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

w 2018 r. w powiecie pabianickim 

0,00 zł Oferta oceniona pozytywnie, w ocenie 

merytorycznej uzyskała 34 punkty 

(min. 35 pkt) 

 

6. Subvenio Fundacja Interwencji 

Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej 

93-266 Łódź ul. Wyższa 34 lok. 1 

Prowadzenie trzech punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 

r. na terenie powiatu pabianickiego 

znajdujących się w 5 lokalach 

0,00 zł Oferta oceniona pozytywnie, w ocenie 

merytorycznej uzyskała 26 punktów 

(min. 35 pkt) 
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7. Fundacja Promocji, Mediacji i Edukacji 

Prawnej LEX NOSTRA  

00 – 121 Warszawa ul. Sienna 45 lok. 5 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 

2018 roku zadań publicznych w 

zakresie prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej 

0,00 zł Oferta oceniona pozytywnie, w ocenie 

merytorycznej uzyskała 26 punktów 

(min. 35 pkt) 

8. Fundacja Prospołeczna Poducha 

92-200 Łódź ul. Szpitalna 9/11 

Prowadzenie trzech  punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie miasta Łodzi w roku 2018 

0,00 zł nie spełnia wymogów formalnych 

9. Fundacja Togatus Pro Bono  

10 – 544 Olsztyn ul. Warmińska 7/1 

Powierzenie prowadzenia na terenie 

gminy Alwerni, Babic i Libiąża 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

0,00 zł nie spełnia wymogów formalnych 

 

10. Fundacja Aureola 

91-148 Łódź ul. Traktorowa 94b lok. 5 

Powierzenie prowadzenia 3 punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie powiatu pabianickiego w 2018 

r. o którym mowa w ustawie z dnia 

5.08.2015 r o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1255 oraz z 2016 r. 

poz. 1860) 

0,00 zł nie spełnia wymogów formalnych 

11. European Concept Consulting 

Foundation  

91 – 134 Łódź  ul. Rojna 103 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz zwiększanie 

świadomości prawnej społeczeństwa 

w 2018 roku na terenie powiatu 

pabianickiego  

0,00 zł nie spełnia wymogów formalnych 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


