
Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatolvym (tj.
Dz.U.z2022r.poz. 1526)wzwi4zkuzart. ll ust.2ustawyzdnia 5sierpnia20l5r.onieodplatnej
pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obyrvatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U.22021
r, poz. 945) oraz z art. 13 ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poZytku publicznego i
o wolontariacie (tj. Dz. U. 22022 r. poz.l327), uchwala sig co nastgpuje:

l. Og)asza sig otwarty konkurs ofert na pJJi..r.ri. organizacji pozarzqdowej prowadz4cej
dzialalnoS6 po2ytku publicznego zadania, polegaj4cego na prowadzeniu punktu przeznaczonego na
udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej lub Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego
w Powiecie Sok6lskim w 2023 roku:

1) w Suchowoli, w budynku Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goni4dzka 27,
16-150 Suchowola;

2) w D4browie Bialostockiej, w Osrodku Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Sok6lce, ul.
Sulika 4a, 1 6-200 D4browa Bialostocka;
zwanego dalej,,Zadan iem".

2. Kwota przeznaczona na prowadzenie jednego punktu, o kt6rym mowa w ust. l, wynosi 63 030 zl
(slownie: szeS6dziesi4t trry tysi1cetrrydziei;ci zlotych) brutto, w tym 2970 zl (slownie: dwa tysi4ce
dziewig6set siedemdziesi4t zlotych) brutto na wykonanie zadafi z zalcresu edukacji prawnej, pod
warunkiem otrzymania na realizacjg zadania dotacji celowej z budZetu pafstwa.

s2.
l. Rodzaj Zadania, wysokoSi Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg Zadania, zasady
przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji Zadania, termin skladania ofert, tryb i kryteria
stosowane prry v',yborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert okre5la ogloszenie o konkursie,
stanowi4ce zal1cznik do Uchwaly.
2. Ogloszenie o konkursie podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Sok6lskiego,
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Sok6lskiego oraz na tablicy ogloszeri w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sok6lce.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Zarzqdz

l. Piotr Re6ko

2. Jerzy Bialomyzy

3. Bozena Jolanta Jelska-JaroS

4. Romuald Gromacki

5. Kazimierztr-abieniec
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UCHWALA NR 9 16 IZOZZ

z ARZ 4DA POWTATU SOKoLSKTE GO
z dnia2l pa2dziernikaZ|22 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarz4dowej
prowadz4cej dzialalnoS6 poiytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na
udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej lub Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego w Powiecie Sok6lskim w 2023 roku



Zalqcznik do Uchwaty Nr I ! 6 tZOzz

Zarzqdu Powiatu Sok6lskiego z dnia
2l paidziemika 2022 r. w sprawie

ogloszenia otwartego konkursu ofert na

powierzenie organizacji pozarzqdowej
prowadz4cej dzialalnoS6 po:irtku
publicznego prowadzenia punktu

przemaczonego na udzielanie nieodplatnej
pomocy prawnej lub Swiadczenie

nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego
w Powiecie Sok6lskim w 2023 roku.

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.l327) - dalej powolywanej jako
u.d.p.p.w. oraz art.11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej,

nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.

945) - dalej powolywanej jako u.n.p.p., Zarz4d Powiatu Sok6lskiego oglasza otwarty konkurs
ofert na powierzenie organizacji pozarzqdowej prowadzqcej dzialalnolc po2ytku publicznego

prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej lub
Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sok6lskim w 2023 roku.

I. RODZAJ ZADANIA
1. Przedmiotem konkursu jest wylonienie organizacji pozarz1dowej prowadz4cej

dzialalnoSd poZytku publicznego, kt6rej zadaniem bgdzie prowadzenie punktu

nieodplatnej pomocy prawnej lub Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego w Powiecie Sok6lskim w 2023 r.:
l) ZADANIE NR 1 - prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie

nieodplatnej pomocy prawnej w D4browie Bialostockiej, w OSrodku

Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Sok6lce, ul. Sulika 4a,16-200 D4browa

Bialostocka.

2) ZADANIE NR 2 prowadzenie punktu przeznaczonego na Swiadczenie

nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego w Suchowoli, w budynku Przychodni

Rejonowej w Suchowoli, ul. Goni 1dzka 21, I 6-1 50 Suchowola.

2. Nieodplatna pomoc prawna obejmuje:

l) poinformowanie osoby frzycznq, zwanej dalej "osob4 uprawnion4",

o obowi4zuj4cym stanie prawnym oraz przystuguj4cych jej uprawnieniach lub

spoczywaj4cych na niej obowipkach, w tym w zwiqzku z toczqcym sig

postgpowaniem przygotowawczym, administracyjnym, s4dowym lub s4dowo

administracyjnym, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozw\qzania jej problemu prawnego, lub

3) sporz4dzenie projektu pisma w sprawach, o kt6rych mowa w lit. a i b,

zwyl.qczeniem pism procesowych w tocz4cym sig postgpowaniu

przygotowawczym lub sqdowym i pism w toczqcym sig postgpowaniu

s4dowoadministracyj nym, lub
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4) nieodplatn4 mediacjg, lub

5) sporz1dzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt6w s4dowych lub ustanowienie

pelnomocnika z trzEdu w postgpowaniu s4dowym lub ustanowienie adwokata,

radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego

wpostgpowaniu s4dowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach

postgpowania i ryzyku finansowym zwiqzanym ze skierowaniem sprawy na drogg

s4dow4.

3. Nieodplatne poradnictwo obywatelskie obejmuje dziil.ania dostosowane do

indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzaj4ce do podniesienia SwiadomoSci

tej osoby o przysluguj4cych jej uprawnieniach lub spoczywajqcych na niej

obowipkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiqzywaniu problemu, w tym, w
ruzie potrzeby, sporz4dzenie wsp6lnie z osob4 uprawnion4 planu dzialania i pomoc

w jego realizacji. Nieodplatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczeg6lnoSci

porady dla os6b zadhthonych i porady z zak,resu spraw mieszkaniowych oraz

zabezpieczenia spolecznego. Nieodplatne poradnictwo obywatelskie obejmuje

r6wnie2 nieodplatn4 mediacj 9.

4. Nieodplatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o moZliwoSciach skorzystania z polubownych

metod rozwi4zywania spor6w, w szczeg6lno6ci mediacji oraz korzySciach z tego

wynikaj4cych;
2) przygotowanie projektu umowy o mediacjg lub wniosku o przeprowadzenie

mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego

w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporz4dzeniu do s4du wniosku o zatwierdzeniu ugody

zaw afiej przed medi atorem.

5. Nieodplatna mediacja nie obejmuje spraw, w kt6rych:

l) s4d lub inny organ wydal postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub
postgpowania mediacyj nego ;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie,2e w relacji stron wystgpuje przemoc.

6. W ramach umowy organizacji pozarzqdowej powierza sig jednoczeSnie zadania z

zakresu edukacji prawnej, realizowane w zwiqzku z problemami zg\aszanymi w trakcie

udzielania nieodplatnej pomocy prawnej lub Swiadczenia nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na kazdy punkt, w
szczeg6lnoSci w formach, o kt6rych mowa w art. 3b ust. 2 u.n.p.p. W umowie mohnaokreSlii
preferowane fo rmy r ealizacji zadan z zal<r est e dukacj i prawnej .

7. Edukacja prawna obejmuje dzialaria edukacyjne zmierzajqce do zwigkszenia

SwiadomoSci prawnej spoleczeristwa, dotycz4ce w szczeg6lnoSci upowszechnienia wiedzy
o:

1) prawach i obowi4zkach obywatelskich;
2) dzialalnoSci krajowych i migdzynarodowych organ6w ochrony prawnej;

3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiqzywania spor6w;

2



4) mo2liwoSciach tdzialu obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie

stanowienia prawa;

5) dostgpie do nieodplatnej pomocy prawnej i nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego.

8. Organizacje pozarzqdowe mog4 skladad oferty na powierzenie prowadzenia punktu
przezflaczonego na:

1) udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej (zadame ff 1) lub Swiadczenie

nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego (zadanie nr 2) albo

2) udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej (zadanie ff 1) oraz Swiadczenie

ni eodplatne go poradnictwa obywatel skie go (zadanie nr 2) .

III. WYSOKOSC SNONTOW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA
REALIZACJ4 ZADANIA

Zarzqd Powiatu Sok6lskiego zamierza przezfiaczyi w 2023 r. na realizacjE

poszczeg6lnych zadan Srodki finansowe otrzymane jako dotacja celowa od Wojewody

Podlaskiego:

ZADANIE NR 1 - 63 030 zl (slownie: szescdziesi4t trzy tysi4ce trzydziefici zlotych)

brutto, w tym 2 970 zl (slownie: dwa tysi4ce dziewig6set siedemdziesi4t zlotych) brutto na

wykonanie zadan z zakresu edukacj i prawnej .

ZADANIE NR 2 - 63 030 zl (slownie: szes6dziesiEt trzy tysi4ce trzydzielci zl.otych)

brutto, w tym 2 970 zl (slownie: dwa tysi4ce dziewigiset siedemdziesiqt zlotych) brutto na

wykonanie zadah z zal<resu edukacj i prawnej .

Dokladna wysokoSi Srodk6w publicznych przewidzianych na realizacjE zadaria

tzalehnionajest od ostatecznej wysokoSci l4cznej dotacji celowej.

Umowa na realizacjg zadania zostanie zawarta pod warunkiem przekazania dla Powiatu

Sok6lskiego dotacji zbudzetn paristwa w ww. wysokoSci.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

O powierzenie prowadzenia w 2023 r. punktu, w kt6rym bEdzie udzielana nieodplatna

pomoc prawna lub Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego mohe ubiega6

sig organizacjapozarz4dowa prowadzqca dzial.alnoS6 pozl'tku publicznego w zakresie, o

kt6rym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i art.22a u.d.p.p.w., kt6ra zostala wpisana na listg, o

kt6rej mowa w art. lld ust. 1 u.n.p.p., prowadzonqprzez Wojewodg Podlaskiego.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Miejsce realizacji
1) ZADANIA NR 1: Osrodek Zamiejscowy Starostwa Powiatowego w Sok6lce,

ul. Sulika 4a,16-200 D4browa Bialostocka,
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2) ZADANIA NR 2 budynek Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul.

Goni4dzka 21, 16-1 50 Suchowola.

2. Okres realizacjizadania od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 3l grudnia2023 r.

3. Udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej lub Swiadczenie nieodplatnego

poradnictwa oby.watelskiego odbywa sig w punkcie w przecigtnym wymiarze 5 dni
w tygodniu, z vtyl1czeniem dni, o kt6rych mowa w art. I pkt I ustawy z dnia
18 stycznia l95l r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U.2015 r. poz.90), podczas

dyZuru trwaj4cego co najmniej 4 godziny dziennie:

l) w poniedzialk| Srody, czwartki i pi4tki w godzinach od 9:00 do 13:00,

2) we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00.

4. W przypadku, gdy liczba os6b uprawnionych, kt6rym ma zostac udzielona

nieodplatna pomoc prawna lub Swiadczone nieodptratne poradnictwo obywatelskie,

uniemoZliwia sprawne umawianie termin6w wrzyt w punktach na obszarze danego

powiatu, czas trwania dyZuru mohe ulec wydluheniu do co najmniej 5 godzin

dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu sok6lskiego. WydluZenie

czasu trwania dyzuru nastgpuje na Zqdame Starosty Sok6lskiego. Wydlu2enie
czasu trwania dyzuru, nie powoduje zwigkszenia Srodk6w przeznaczonych na

realizacjE zadamaw danym roku.

5. Osobom ze zflacznq niepelnosprawnoSci4 ruchow4, kt6re nie mog4 stawii sig

w punkcie osobiScie, oraz osobom doSwiadczajqcym trudnoSci w komunikowaniu
sig, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 20ll r. o jgzyku migowym
i innych Srodkach komunikowania sig (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), mo2e byi
udzielana nieodptatna pomoc prawna lub Swiadczone nieodplatne poradnictwo
obywatelskie, z v,rylqczeniem nieodplatnej mediacji, takae poza punktem albo za

poSrednictwem Srodk6w porozumiewania sig na odlegloSd. Udzielanie
nieodplatnej pomocy prawnej lub Swiadczenie nieodptratnego poradnictwa
obywatelskiego w sytuacji, o kt6rej mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje
zwigkszenia Srodk6w przeznaczonych na realizacjg zadaniaw danym roku.

6. W ramach dy2ur6w nie okresla sig z g6ry przedzialu czasu na prowadzenie
nieodplatnej mediacji w zakresie, o kt6rym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 u.n.p.p., z
wyj4tkiem przypadku, o kt6rym mowa w ust. 13 u.n.p.p.. W zalehnoSci od
bieZ4cego zapotrzebowania na nieodplatn4 mediacjg, zglaszanego przez osoby
uprawnione, w punkcie organizuje sig spotkanie z mediatorem poSwigcone

nieodplatnej mediacji w zakresie, o kt6rym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4u.n.p.p., z
tym 2e czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyzuru nie moZe
przehoczyd polowy czasu trwania dyluru.

7. Organizacja pozarz1dowa zapewnia udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej lub
Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach okreSlonych
w art.4 ust. l-3, art4a, art. 5, art.7 oraz art. 8 ust. 2-13 u.n.p.p.

V. TERMIN I WARUNKI SKI,ADANIA OFERT

1. oferty nale2y skladai w terminie do dnia 15 listopada 2022 r., do godz. 8oo,

w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Sok6lce (Punkt Obstugi Klienta, stanowisko
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m 1 - parter Starostwa), b4d2 za poSrednictwem poczty lub kuriera - na adres:

Starostwo Powiatowe w Sok6lce, ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8, 16-100 Sok6lka.
2. Oferty, kt6re zostan1 zlohone po wyznaczonym terminie, nie bgd4 brane pod uwagg

w konkursie i zostan4 zwr6cone oferentowi bez otwierania.

3. Oferty przeslane przesylk4 pocztow4 lub kuriersk4, dostarczone po 'vq .znaczonym

terminie zostan4 zwr6cone nadawcy bez otwierania (w przypadku ofert skladanych za

poSrednictwem poczty nie decyduje data stempla pocztowego).

4. Oferty zlohone za poSrednictwem poczty elektronicznej nie bgd4 brane pod uwagg

w konkursie.

5. Oferta powinna by(, zlohona w zamknigtej kopercie z napisem ,,Otwarty konkurs ofert
no powierzenie organizocji pozarzqdowej prowadzqcej dzialalnoit po2ytku

publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodplatnej pomocy
prawnej lub iwiadczenie nieodplatnego poradnictwa oblnuatelskiego w Powiecie

Sokdlskim w 2023 roku". Na kopercie musi by6 umieszczonanazwa oferenta oraz jego

adres zwrotny.

6. Oferta musi byi zlohona zgodnie ze wzorem okreSlonym w rczporzqdzeniu
Przewodniczqcego Komitetu do Spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 paidziemika
2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji

zadah publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadah (Dz. U. poz.

2057), stanowi4cym zalqcznik do ogloszenia. Formularz w formie elektronicznej jest

dostgpny na stronie internetowej Powiatu Sok6lskiego (www.sokolka-powiat.pl) oruz

w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl, Zald.adka

,,Postgpowania" Sekcja Konkursy i dotacje, Podsekcja ,,Wsp6lpraca z organizacjami

pozarz4dowymi").

7. Organizacjapozarzqdowa, dol4cza do oferty odpowiednio:

1) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu skladaj4cego ofertg

niZ wynikajqcy zKrajowego Rejestru S4dowego lub innego wlaSciwego rejestru -
dokument potwierdzajqcy upowa2nienie do dzialania w imieniu oferenta,

2) dokumenty potwierdzaj4ce mo2liwoS6 ubiegania sig powierzenie, o kt6rym mowa

w rozdziale III.
8. Organizacja pozarzqdowa w ramach oferty moze przedstawii dodatkowo

porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, kt6re bEdq wykonywaly

Swiadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym sluZyly asyst4 osobom maj4cym

trudnoSi w samodzielnej realizacji porady, w szczeg6lnoSci z powodu

niepelnosprawnoSci, podeszlego wieku albo innych okolicznoSci 2yciowych.

9. Organizacja pozarzqdowa moze zlotyt oferty na powierzenie prowadzenia punktu

przeznaczonego na:

1) udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej (zadanie ff 1) lub Swiadczenie

nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego (zadanie nr 2) albo

2) udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej (zadafie nr 1) oraz Swiadczenie

nieodplatne go poradnictwa obywatel skie go (zadan ie nr 2).

10. Organizacja pozarzqdowa skladaj4c ofertg na realizacjg zadania nr I moze

zadeklarowa6 mo2liwoS6 ewentualnej realizacji zadania polegaj4cego na udzielaniu

nieodplatnej pomocy prawnej r6wnie2 w punkcie wskazanym w zadaniu ffi 2,
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tj. w Suchowoli - w budynku Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniqdzka2l,
16-150 Suchowola. Jednoczesnie wskazuje sig, 2e w przypadku gdyby w otwartym

konkursie ofert, nie wplyngla oferta na prowadzenie punktu nieodplatnego

poradnictwa obywatelskiego albo gdyby zlozono oferty niespelniajqce wymaganych

kryteri6w, prowadzenie punkt6w powierza sig organizacjom, kt6re wedlug zwyklych

warunk6w konkursowych przedstawity najvtyzej ocenion4 ofertg na prowadzenie

nieodplatnej pomocy prawnej.

ll.Zal1czniki dol4czone do oferty powinny byi oryginalem dokumentu lub kopi4

potwierdzon4 za zgodnoS6 z oryginalem przez osob4 upowaznion4 do reprezentacji

or ganizacji p o zar zqdow ej .

12.Zalqczniki dla swojej wa2noSci musz4 byc opatrzone podpisem uprawnionej statutowo

b4d2 upowahnionej w tym celu osoby (w przypadku braku pieczgci imiennej

wymagane jest zlohenie czytelnego podpisu osoby upowaZnionej do reprezentacji

or ganizacji po zarz4dowej ).
13. Oferent przyjmuj4cy zlecenie realizacji zadania zobowipuje sig do jego wykonania

w trybie i nazasadach okreSlonych w umowie.

14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgodnoSi zadafi i dzialah zawartych
w celach statutowych oferenta z obszarem, na kt6ry zostalazlohona oferta.

15. Warunkiemprzekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

l6.Zlohenie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacjg na realizacjg
zadania publicznego otrzyma podmiot, kt6rego oferta zostanie wybrana

w postgpowaniu konkursowym.

vI.

t.

2.

J.

4.

5.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ
TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
Rozpatrywane bgd4 wyl4cznie ofeny kompletne i prawidlowe, zlolone wedlug
obowi4zuj4cego wzoru, w terminie okreSlonym w ogloszeniu konkursowym.
Zlohone oferty bgd4 weryfikowane pod wzglgdem formalnym przez pracownik6w
Starostwa Powiatowego w Sok6lce.

Nie bgd4 rozpatrywane oferty:
1) zlohone po terminie,
2) doty czqce zadania nieuj gtego w niniej szym o gloszeniu konkursowym,
3) zawierajqce jakiekolwiek uchybienia formalne lub inne wady.
Komisja konkursowa rczpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyk4 konkursu oraz

dzialalnoSci4 statutow4 wnioskodawcy.
Oferty bgd4 oceniane w dw6ch etapach na podstawie ustalonych kryteri6w oceny:
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Etap I oceny: zgodno5d oferty z wymogami formalnymi (kryteria 1-8)

a.

Do etapu II dopuszczone zostan4 oferty, kt6re spelniaj4 l4cznie wsrystkie kryteria
formalne.

Etap II oceny: ocena merytoryczna ofert, ktrire spelniaj4 l4cznie wsrystkie kryteria
formalne.

b

I Czy oferta zostala zlohona w zamknigtej kopercie ze wskazaniem

nazry konkursu?

2 Czy ofertazostalazlolona w terminie okreSlonym w ogloszeniu

o otwartym konkursie ofert?

J Czy oferta zostala zloilona przez podmiot uprawniony do

uczestnictwa w otwartvm konkursie ofert?

4. C zy of erta zo stala zlo Zona na o b o wi 4zuj 4c ym w zor ze o ferty ?

5 Czy zadanie podane w ofercie jest zgodne z pkt I ogloszenia?

6. Czy oferta oraz dokumenty bgd4ce jej zalqcznikami zostaly

podpisane przez osoby upowaZnione do reprezentowania w spos6b

prawidlowy?

7 Czy zlohone kserokopie zal4czonych dokument6w zostaly

potwierdzone za zgodnofil z oryginalem przez osoby reprezentuj4ce

podmiot?

8 Czy do oferty dol4czone zostaly wymagane zalqczniki:

w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu

skladaj4cego ofertg niz wynikaj4cy z Krajowego Rejestru

S4dowego lub innego wtaSciwego rejestru dokument

potwierdzaj4cy upowaZnienie do dzialania w imieniu oferenta

dokumenty potwierdzaj4ce mo2liwoSd ubiegania sig powierzenie,

o kt6rym mowa w rozdziale III

Zadanie nr 1

0-60
Zadanie nr 2
0-s0

1

Proponowana jako56 wykonania zadtnia,
kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych oferent

bgdzie realizowal zadanie publiczne:

0-10
DOT. TYLKO ZADANIA NR 1

Swiadczenie zadania przez adwokata lub radcE

7
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prawnego

Porozumienie o wolontariacie zawarte z osobami, kt6re

bgd4 wykonywaly Swiadczenia w ramach prowadzonego

punktu, w tym sluZyly asyst4 osobom maj4cym trudnoSd

w samodzielnej realizacji porady

0-10

Proponowane wlasne dzialania promocyjne realizacji
zadania publicznego

0-l 0

Proponowane formy dzial.afi z zakresu edukacj i prawnej 0-l 0

ZdolnoSd zapewnienia ci4gloSci w obsludze i
reprezentacji klient6w

0-10

Przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania

publicznego
0-10

2.
Realizacja zadafi publicznych zleconych oferentowi
w latach poprzednich- doSwiadczenie

Zadanie nr I
0-10

Zadanie nr 2
0-r0

Liczba wykonanych zadafi wiqlqcych sig z udzieleniem
porad prawnych lub informacji prawnej w ostatnich 2

latach

0-10

3. Udzial wlasny oferenta:

Zadanie nr I
0-10

Zadanienr 2

0-10

Planowany wklad rzeczory i osobowy 0-1 0

4.

Dysponowanie ubezpieczeniem odpowiedzialnoSci
cywilnej za szkodg wyrz4dzonq przez nienaleZyte
wykonyrvanie uslugi - wskazanie minimalnej sumy
ubezpieczenia

Zadanie nr I
0-10

Zailanienr 2

0-10

5.

DOT. TYLKO ZADANIA NR 1

Deklaracj a mo2liwoSci ewentualnej realizacj i zadania
polegaj4cego na udzielaniu nieodplatnej pomocy
prawnej r6wniei w punkcie wskazanym w zadaniu
nr2,tj. w Suchowoli

Zadanie nr I
0-10

Suma punkt6w

Zadanie nr I
0-100

Zadanienr2
0-80

6. W oparciu o formaln4 i merytoryczn4 oceng ofert, powolana przez Zarz4d Powiatu
Komisja Konkursowa ustali wstgpnq listg rankingowq ofert i przekaae j4 Zarz4dowi
Powiatu, kt6ry decyzjg o udzieleniu dotacji podejmuje w formie uchwaly.

7. Czlonkowie Komisji Konkursowej bior4cy udzial w ocenie ofert skladaj4
oSwiadczenie o braku powi1zah z podmiotami ubiegaj4cymi sig o udzielenie dotacji.
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Czlonek Komisji Konkursowej nie spelniaj4cy kryterium bezstronnoSci podlega

wykluczeniu z prac komisj i.
8. Organizacja zobowi4zana jest do wyodrgbnienia w ewidencji ksiggowej Srodk6w na

realizacjg zadania.

9. Ogloszenie wynik6w otwartego konkursu ofert zostanie podane do wiadomoSci
publicznej na stronie internetowej Powiatu Sok6lskiego (www.sokolka-powiat.pl) oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl Zakladka
Postgpowania Sekcja Konkursy i dotacje Podsekcja Wsp6lpraca z organizacjani
pozaru1dowymi) oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sok6lce (ul. Marsz. J.

Pilsudskiego 8) - na tablicy ogloszeri.

10. Organizacja pozarz4dowa wyloniona w otwartym konkursie ofert, z kt6rq zawarto

umowg narealizacjE zadaniazobowiqzana jest do zlolenia sprawozdania z wykonania
zadania publicznego, o kt6rym mowa w art. 18 ust. 1 u.d.p.p.w., w terminie 30 dni od

dnia zakoriczenia realizacji zadania publicznego, spelniaj4ce wymagania, o kt6rych
mowa w art. l8 ust. 4 u.d.p.p.w.

11.W przypadku zmiany u.n.p.p. lub/i u.d.p.p.w Organizator konkursu zastrzega sobie

prawo zmiany zasad konkursu.

12. Organizator konkursu uniewazni konkurs jeheli:

1) nie zloZonoZadnej oferty,

2) zadnaze zlohonych ofert nie spelniala wymog6w zawartych w ogloszeniu.

vII. INFORMACJA O ZNEALIZOWANYCH PF.ZF-Z POWIAT SOKoLSKI
W ROKU OGI.OSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU
POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TBGO SAMEGO RODZAJU

Zarz4d Powiatu Sok6lskiego informuj e, 2e Powiat Sok6lski realizuje zadarie publiczne

polegaj4ce na powierzeniu prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej organizacji

pozarzqdowej wylonionej w trybie otwartego konkursu ofert przeznaczajqc na powyZsze

zadanie dotacje: w 2022 r. - 63 030 zl i w 2021 r. - 63 030 zl.

Wszelkie informacje dotycz1ce otwartego konkursu ofert, mo2na uzyskai pod numerem

telefonu 85 7l I 08 53.

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJ.{CA Z PRZBPISoW

ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

20161679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY 0)56B

FIZYCZNYCH W ZWI4ZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPLYWU TAKICH
DANvCH ORAz UCHvLENIA DYREKTYWY gv46twu (OGOLNEGO

ROZPORZ4DZENIA O OCHRONTE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 2016,119, S.

1, SPROST. DZ. URZ. UE L 2018, 127, 5.2), ZWANEGO W SKRoCIE

,rRODO".

9



Klauzula informacyjna

dotyczqca przetw arzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietni a 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z dnia 4 maja 2016 r., s. I z p62n. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy o tym, 2e:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Sok6lski reprezentowany przez
Zarzqd Powiatu Sok6lskiego, ul. marsz. J. Pilsudskiego 8, 16-100 Sok6lka;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Sok6lce mo2liwy
jest za po5rednictwem adresu e-mail: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sq w zwiryku z przeprowadzariem przez
administratora konkursu ofert w celu wylonienia organizacji pozarzqdowej prowadz4cej
dzialalnoSi po2ytku publicznego, kt6rej powierzone zostanie prowadzenie punktu
nieodplatnej pomocy prawnej lub Swiadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego
w Powiecie Sok6lskim w 2022 rokt;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sQ na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w
zwiqzku zprzepisami:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. 22020 r. poz. 1057 zp62n. zm.),
b) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945);
5) kategorie odnoSnych danych osobowych przetwarzarrych przez administratora, kt6re

Pani/Pana dotyczq: imig i nazwisko, pelniona funkcja w reprezentowanym przez
Paniq/Pana podmiocie bior4cym tdziat w konkursie ofert, o kt6rym mowa w pkt 3;

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych:
a) bgdq czlonkowie komisji konkursowej powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych

w konkursie ofert, o kt6rym mowa w pkt 3,
b) mog4 byd podmioty, z kt6rymi administrator ma zavtarte umowy powierzenia

przetwarzania danych osobowych, w tym umowy lub porozumienia na korzystanie z
udostgpnianych przez tych odbiorc6w system6w informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych, przy czym zakres przekazania danych tym
odbiorcom ograniczony jest wylEcznie do moZliwoSci zapoznania sig z
wprowadzonymi do udostgpnionych administratorowi system6w informatycznych
danymi w zwipku ze Swiadczeniem uslug wsparcia technicznego i usuwaniem awarii;

7) Pani/Pana dane osobowe nie bgd4 przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej;

8) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres niezbgdny do realizacji
wskazanego w pkt 3 celu, a po tym czasie bgd4 przechowywane przez okres ustalony na
podstawie przepis6w rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitychrzeczolvych wykaz6w akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dzialaniaarchiw6w zakladowych(Dz. U. Nr l4,poz.67);

9) na zasadach okreSlonych w RODO, przysluguje Pani/Panu prawo do 2qdania od
administratora dostgpu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuni gcia lub o granic zenia przetw arzania;

l0)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzasadnione jest, 2e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sE przez administratora
niezgodnie z RODO;
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11) 2r6dtem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest reprezentowany przez Paniq/Pana
podmiot bior4cy udzial w konkursie ofert, o kt6rym mowa w pkt 3;

l2)PanilPana dane osobowe nie bgd4 poddane zattomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Zal4cznik:
Wzor oferty (Zal. Ogloszenia).
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