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Załącznik  

do Uchwały Nr 218/18 

Zarządu Powiatu Pabianickiego 

z dnia 26 listopada 2018 roku 

 

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO 
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT  

NA PROWADZENIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, 
ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ 
EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU PABIANICKIEGO W ROKU 2019 

 
I. RODZAJE ZADAŃ OBJĘTYCH KONKURSEM I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 

PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ. 
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie 

zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w formach 

wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

2. Przedmiotowe zadanie publiczne dotyczy prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
na terenie Powiatu Pabianickiego znajdujących się w 6 lokalach.  
3. Jeden punkt przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zaś dwa punkty na 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

 

 
II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI. 
1.Wstęp. 
1. Powiat Pabianicki zleca realizację powyższego zadania publicznego organizacjom 

pozarządowym na podstawie ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365) 

oraz ustawy z dn. 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

(Dz.U. 2017 r., poz. 2030, z 2018 r. poz.1467). 

2. W ramach zadania objętego konkursem zostanie wybrana co najmniej jedna oferta.  

3. W przypadku gdy w konkursie nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia 

punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, bądź 
też żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej 

świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Zarząd Powiatu 

Pabianickiego powierzy prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

4. Komisja konkursowa zaproponuje Zarządowi Powiatu Pabianickiego powierzenie  

zadania w zależności od uzyskanych punktów przez oferentów.  

5. Decyzję o wyborze ofert i wysokości udzielonej dotacji podejmuje Zarząd Powiatu 

Pabianickiego w formie uchwały.  

6. Decyzja w sprawie dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów 

kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie. 

7. Zlecenie zadania nastąpi w formie powierzenia jego realizacji wraz z udzieleniem dotacji        

na sfinansowanie 100% kosztów realizacji zadania na warunkach określonych w umowie.  

8. Na realizację przedmiotowego zadania w 3 punktach przeznacza się łącznie kwotę 
180 180,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt  złotych 

00/100),  
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2. Podmioty uprawnione do składania ofert. 
1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe, o których mowa 

w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do zasięgu 

działania Powiatu Pabianickiego, których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną 
zlecanego zadania. 

2. O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa,  

która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert  

nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub 

wykorzystała dotacje niezgodnie z celem jej przyznania. Termin dwóch lat biegnie 

odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz  

z odsetkami albo rozwiązania umowy. 

3. Podmioty składające ofertę w otwartym konkursie ofert nie muszą posiadać statusu 

organizacji pożytku publicznego. 

4. Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę 
wyłącznie za zgodą zarządu głównego lub innej jednostki nadrzędnej posiadającej 

osobowość prawną. 
5. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę 

wspólną. Oferta wspólna wskazuje sposób reprezentacji poszczególnych podmiotów 

wobec Powiatu Pabianickiego oraz podział zadań do wykonania pomiędzy poszczególne 

podmioty. 

6. Oferent ubiegający się o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania 

zobowiązany jest przestrzegać zasady uczciwej konkurencji i zagwarantować wykonanie 

zadania w sposób efektywnych, oszczędny i terminowy. 

7. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty i zawartych w niej 

informacji. 

 

3. Wymagane dokumenty. 
1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego              

w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia             

17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  

(Dz. U. z 2018, poz. 2057). 

2. Ofertę należy wypełnić czytelnie tzn. maszynowo, komputerowo lub pismem 

drukowanym. Wszystkie pozycje formularza muszą zostać wypełnione. W przypadku, 

gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniona należy wpisać „nie dotyczy”. 

 

3. Oferent obowiązany jest złożyć: 
1) W przypadku działania w imieniu oferenta przez inne osoby niż wynikające                        

z aktualnego odpisu do KRS lub innego rejestru albo ewidencji – stosowne 

pełnomocnictwa, 

2) W przypadku oferty wspólnej - dokument potwierdzający upoważnienie do działania   

w imieniu oferenta/ów (jeżeli wybrano inny sposób reprezentacji podmiotów 

składających ofertę niż wynikający z KRS, rejestru lub ewidencji), 

3) W przypadku oddziału terenowego organizacji nieposiadającego osobowości prawnej 

- pełnomocnictwo wystawione przez jednostkę nadrzędną, posiadającą osobowość 
prawną do złożenia oferty i podpisania umowy oraz dysponowania środkami 

finansowymi i rozliczenia dotacji, 
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4. Oferta, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą zostać 
podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji do spraw majątkowych określoną w statucie  

lub regulaminie organizacji pozarządowej. 

5. Załączniki do oferty przedkładane są w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej  na 

każdej stronie przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem,  

że pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta oraz oświadczenia i zobowiązania,                

o których mowa w ust. 3 muszą być złożone w oryginale. 

6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być opatrzone 

podpisem (pełnym imieniem i nazwiskiem) albo parafką wraz pieczątką imienną osoby/osób 

podpisującej/podpisujących ofertę. 
7. W przypadku wystawienia przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 3 upoważnień 
do podpisywania dokumentów upoważnienia muszą być dołączone do oferty. 

8. Jeżeli osoby uprawnione, o których mowa w ust 3 nie dysponują pieczątkami imiennymi, 

podpis musi być złożony czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem pełnionej 

funkcji w organie reprezentacji.  

9. Załączniki w formie wydruków komputerowych muszą być podpisane jak oryginał              

i opatrzone datą. 
10. W przypadku ubiegania się o prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej do oferty należy załączyć : 
1) dokumenty, z których wynika co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań 

wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem 

poradnictwa obywatelskiego, 

2) zawartą umowę z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której 

mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej ( kserokopie potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta),  

3) pisemne zobowiązanie o zapewnieniu poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej 

pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zapewnieniu przestrzegania zasad etyki przy 

udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt 

interesów,  

4) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej 

nieodpłatnej pomocy prawnej,  

5) oświadczenie, że oferent, w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego 

konkursu ofert (termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i 

zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy) rozliczył się z 

dotacji przyznanych na wykonanie realizowanych zadań publicznych, wykorzystał otrzymane 

dotacje zgodnie z celem jej przyznania oraz nie znalazł się w sytuacji, gdy rozwiązana z nim 

została umowa na realizację zadania publicznego, 

11. W przypadku ubiegania się o prowadzenie punktu z przeznaczeniem na świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do oferty należy załączyć : 
1)dokumenty, z których wynika co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań 
wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat 

bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w 

wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub 

świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa, 

 2) zawartą umowę z osobą, wraz z zaświadczeniem o którym mowa w  ( kserokopie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania 

oferenta),  

3) pisemne zobowiązanie o zapewnieniu poufności w związku ze świadczeniem 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem, zapewnieniu 
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profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

zapewnieniu przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,  

4) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  

5) oświadczenie, że oferent, w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego 

konkursu ofert (termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i 

zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy): rozliczył się z 

dotacji przyznanych na wykonanie realizowanych zadań publicznych, wykorzystał otrzymane 

dotacje zgodnie z celem jej przyznania oraz nie znalazł się w sytuacji, gdy rozwiązana z nim 

została umowa na realizację zadania publicznego, 

12. Dodatkowo oferent w przypadku o którym mowa w pkt. 10 i 11 może dołączyć do oferty 

porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w 

ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w 

samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego 

wieku albo innych okoliczności życiowych, 

14. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 

13. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem 

dotacji. 

 
III. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ. 

1. Termin i warunki realizacji zadań. 
1. Termin, zakres i warunki realizacji zadania publicznego określi umowa o powierzenie 

realizacji zadania publicznego sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 3  

do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 

oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018, poz. 2057), przy czym 

podmiot zobowiązuje się do realizacji zadania w terminie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 

31 grudnia 2019 r. tj. prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez, 

co najmniej 4 godziny dziennie, w niżej wymienionych lokalach : 

 

1) Dobroń, w budynku Urzędu Gminy przy ul. 11 Listopada 9, 

Poniedziałek, Piątek 13.00 – 17.00; 

2) Ksawerów, w budynku Gminnego Domu Kultury z Biblioteką, ul. Jana Pawła II 1 

Środa, 13.00-17.00.  - nieodpłatna pomoc prawna, 

 

4) Dłutów, dawny budynek Urzędu Gminy przy ul. Głównej 11, 

Poniedziałek, Środa, Piątek 11.00 – 15.00; 

3) Pabianice, Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach, ul. Św. Jana 10 

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek 12.30 –16.30 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

 

5) Lutomiersk, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy Placu Jana Pawła II nr 12, 

Poniedziałek, Środa 11.00 – 15.00; 

6) Pabianice, siedziba Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 

Wtorek, Piątek 12.30-17.30, Czwartek 15.00-18.00 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

 

2. Zadanie należy realizować z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z zawartą  
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umową oraz obowiązującymi standardami. 

3.Warunkiem realizacji zadania jest: 

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co 

najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; na żądanie 

Starosty Pabianickiego czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin 

dziennie w punktach prowadzonych przez oferenta na obszarze powiatu pabianickiego, 

wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na 

realizację zadania, 

2) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w trakcie dyżurów także poza punktem albo za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą 
się stawić w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu 

się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych 

środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), 

3)  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez:  

a) adwokatów,  

b) radców prawnych,  

c) doradców podatkowych (w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw 

podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),  

d) osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne 

studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają co najmniej trzyletnie 

doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio 

związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzystają z pełni praw publicznych oraz 

mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie były karane za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

e) świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez doradców, czyli osoby które 

posiadają wykształcenie wyższe, ukończyły z oceną pozytywną szkolenie z zakresu 

świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiadają doświadczenie w świadczeniu 

poradnictwa obywatelskiego i uzyskały zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i 

umiejętności w tym zakresie, wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia 

oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności 

prawnych, nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe,  

f) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego osobom uprawnionym zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

zgodnie z systemem rezerwacji opracowanym przez powiat pabianicki,  

g) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w zakresie określonym ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej,                     

h) dokumentowanie udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej 

i zasadami ustalonymi przez powiat pabianicki,  

i) przekazywanie do Biura Zarządu dokumentacji wynikającej z ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej w terminie : styczeń – listopad 2019 r. - do dziesiątego dnia następnego 

miesiąca kalendarzowego, za miesiąc grudzień 2019 r. w dniu ostatniego dyżuru określonego 

w harmonogramie stanowiącym załącznik umowy,   

j) opracowywanie miesięcznych statystyk według wzorów przekazanych przez Biuro 

Zarządu, dotyczących udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i przekazywania ich w formie papierowej i 
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elektronicznej do Biura Zarządu w terminie : styczeń – listopad 2019 r. - do dziesiątego dnia 

następnego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc grudzień 2019 r. w dniu ostatniego dyżuru 

określonego w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy,   

k) zapewnienie osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie komputera oraz drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi,  

a także dostępu do komputerowego systemu informacji prawnej w każdym z punktów,  

w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie, 

 l) przeprowadzenie zadania z zakresu edukacji prawnej, o którym mowa w art. 11 ust. 7 

ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, w każdym prowadzonym punkcie, w którym jest 

udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

w terminie realizacji zadania, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy 

punkt, na które przeznacza się kwotę 3 960,00 zł na każdy punkt,  

ł) zapewnienie właściwej obsługi finansowej i administracyjnej zadania. 

 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-

księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z 

ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację 
poszczególnych operacji księgowych.  

5. Dotacja zostanie przekazana na podany przez oferenta rachunek bankowy.  

Oferent nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (subkonta). 

Musi być on natomiast jedynym posiadaczem wskazanego rachunku i jest zobowiązany do 

jego utrzymania nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń wynikających z 

zawartej umowy. 

 

2. Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji. 
1. Dotacja nie może być wykorzystana na zapłatę zobowiązań powstałych przed datą 

podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego oraz poza terminem 

wykorzystania dotacji.  

2. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów/ uczestników zadania publicznego. 

3. Daty dokumentów potwierdzających dokonanie płatności muszą mieścić się w terminie 

podanym w umowie jako termin wykorzystania dotacji. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i 

ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2061). 

 
IV. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 
 
1. Na zadanie objęte konkursem należy złożyć ofertę.  
2. Oferty należy składać do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 1600. 

3. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 

Biurze Zarządu, budynek  A, pok. Nr 28. 
4. Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu i opisem 

„Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 
terenie powiatu pabianickiego w roku 2019”. 

5. W przypadku ofert przesłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu           

do Starostwa Powiatowego w Pabianicach potwierdzona pieczęcią wpływu. 
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6. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną oraz faksem. 
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom            

bez otwierania.  
8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 grudnia 2018  r. o godz. 830. 
 
V. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN 

DOKONANIA WYBORU OFERT. 
 
1. Złożone oferty podlegają opiniowaniu przez komisję konkursową powołaną uchwałą 

Zarządu Powiatu Pabianickiego w celu rozstrzygnięcia konkursu. 
2. Komisja konkursowa dokonuje formalnej i merytorycznej oceny ofert.  
3. Oferty, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, poddane zostaną ocenie merytorycznej.  

4. Ocenie merytorycznej nie podlegają oferty, które zostaną odrzucone na etapie oceny 

formalnej.  
5. Ocena formalna ofert odbywa się za pomocą karty oceny formalnej w oparciu o określone 

w niej kryteria. 

6. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego pisemnego lub telefonicznego wezwania do 

usunięcia braków formalnych oferty. 

5. Przekroczenie terminu lub brak uzupełnienia skutkuje odrzuceniem oferty. 

6. Ocena merytoryczna ofert odbywa się za pomocą karty oceny merytorycznej w oparciu              

o określone w niej kryteria. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 4 dni od daty otwarcia ofert.  

9. O wynikach konkursu Zarząd Powiatu Pabianickiego będzie powiadamiał                           

za pośrednictwem strony internetowej www.powiat.pabianice.pl  

10. Na rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust 8, nie przysługuje odwołanie; 

 

 
VI.  INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT PABIANICKI            

W ROKU 2017 I W ROKU 2018  ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO 
RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTACH, ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM 
POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 
USTAWY. 

 
W roku 2017 Powiat Pabianicki realizował zadanie publiczne w zakresie prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na co przeznaczył kwotę w wysokości  182 177,64  

zł. W roku 2018 Powiat Pabianicki realizował zadanie publiczne w zakresie prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na co przeznaczył kwotę w wysokości  182 177,64  

zł. 

 
VII. INFORMACJE DODATKOWE 
 
1. Wyjaśnień dotyczących zadań konkursowych i wymogów formalnych udziela  

p. Jacek Barasiński - Sekretarz Powiatu w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, 

czwartek 8.00-16.00, wtorek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00, tel. 42 225 40 05,  

tel. kom. 691 577 101. 

2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), administratorem danych 
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osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest starosta pabianicki. Dane zostaną 
wykorzystane  na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego powiatu pabianickiego w 2019 roku z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej. 

3. Złożone oferty wraz z załączoną dokumentacją pozostają w aktach Biura Zarządu 

Starostwa Powiatowego w Pabianicach  i nie będą zwracane oferentom, z zastrzeżeniem 

określonym w Dziale IV pkt 7 niniejszego ogłoszenia. 

4. Zarząd Powiatu Pabianickiego unieważni konkurs dotyczący zadania, na które  

nie wpłynęła ani jedna oferta bądź gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów 

zawartych w ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


