Załącznik Nr 1 do
Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie
Nr 120/2019 z dnia 28.10.2019r.
Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( j.t.
Dz.U. z 2019r. poz. 688 zm: Dz. U. z 2019r. poz. 1570);
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
 ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 294).

Zarząd Powiatu w Lipnie
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2020 roku zadania
publicznego
pn.
„Powierzenie
organizacji
pozarządowej
prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na
terenie Powiatu Lipnowskiego w 2020 roku punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację
zadań z zakresu edukacji prawnej”

I.Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie
Lipnowskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punkt nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.
II.1 Rodzaj zadania:
1) Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Lipnowskim w 2020 roku według
poniższego harmonogramu oraz realizacja zadań z zakresu edukacji
prawnej ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 294).
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lipnowskim
w 2020 roku:
 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie z siedzibą
w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 1, 87-603
Wielgie,
 w/w punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godzinach od 8:00 do 12:00.

ie p u n ktu n ieod platnego porad n ictwa obywate lskiego w Powiec ie
Lipnowskim w 2020 roku:
punkt nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego w Zespole Szkol w Skqpem
z siedzibq przy ul. WymySlinskiej 2, 87-630 Skqpe,
w/w punkt czynny bqdzie od poniedzialku do piqtku (w dni robocze)
w godzinach od 15:30 do 19:30.

Prowadze

o
.

n

2. W ramach prowadzenia punktu nieodplatnei pomocv prawnei orqanizacia
pozarzadowa zobowiazana iest Swiadczv6 usNuqi w zakresie :
a) poinformowania osoby fizycznej o obowiqzujqcym stanie prawnym oraz

przyslugujqcych jej uprawnieniach lub spoczywajEcych na niej
obowiqzkach, w tym w zwiqzku z toczqcym siQ postqpowaniem

o

przygotowawczym, administracyjnym, sqdowym

lub

sqdowo-

jej

problemu

administracyjnym lub,

b) wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiq.zywania

c)

prawnego lub,
sporzqdzenia projektu pisma

z

w sprawach, o ktorych mowa w lit. a i

b,

wylqczeniem pism procesowych w toczqcym sie postqpowaniu
przygotowawczym lub sEdowym i pism w toczqcym siq postqpowaniu

sEdowo-ad

m

inistracyj nym

lu b,

d) sporzqdzenia projektu pisma o zwolnienie od koszt6w sqdowych lub
ustanowienie petnomocnika z urzgdu w postqpowaniu sqdowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postqpowaniu sqdowo-administracyjnym lub
poinformowanie o kosztach postqpowania i ryzyku finansowym zwiqzanym
ze skierowaniem sprawy na drogg sEdowq;

e)

c zenia n ieod ptatnej med iacj i obejm ujqcej :
poinformowanie osoby uprawnionej o mozliwoSciach skorzystania z
polubownych metod rozwiqzywania sporow, w szczegolno5ci mediacji oraz
korzySciach z tego wynikajqcych;
- przygotowanie projektu umowy o mediacjq lub wniosku o przeprowadzenie
mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postgpowania
mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporzqdzeniu do sqdu wniosku o zatwierdzenie
ugody zawartej przed mediatorem.

Swiad

-

3. W ramach prowadzenia punktu nieodplatnego poradnictwa obvwatelskieqo

orqanizacia pozarzadowa zobowiazana iest Swiadczv6 uslugi w zakresie:
- dzialan dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzajqcych
do podniesienia SwiadomoScitej osoby o przyslugujqcych jej uprawnieniach lub
spoczywajecych na niej obowiqzkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiqzywaniu
problemu, w tym, w razie potrzeby, sporzqdzenie wspolnie z osobq uprawnionE planu
dzialania i pomoc w jego realizacji. Nieodptatne poradnictwo obywatelskie obejmuje

w szczeg6lno6ci porady dla osob zadlulonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spolecznego;
- Swiad czen ia n ieod platnej med iacj i obej m ujqcej :
- poinformowanie osoby uprawnionej o mozliwo5ciach skorzystania z
polubownych metod rozwiqzywania sporow, w szczeg6lnoSci mediacji oraz
korzy5ciach z tego wynikajqcych;
;
- przygotowanie projektu umovvy o mediacjq lub wniosku o przeprowadzenie
mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postqpowania
mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzen ie med iacji;
- udzielenie pomocy w sporzqdzeniu do sqdu wniosku o zatwierdzenie
ugody zawartej przed mediatorem.

4. W przypadku, gdy w w/w konkursie nie wptynie zadna oferta na powierzenie
prowadzenia punktu przeznaczonego na Swiadczenie nieodptatnego poradnictwa
obywatelskiego, albo zadna ze zlolonych ofert nie spelnia wymogow konkursu w
czqSci dotyczqcej Swiadczenia w punkcie nieodplatnego poradnictwa
obywatelskiego, organizacji pozarzqdowej powierza sig prowadzenie dwoch
punkt6w z przeznaczeniem na udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej.

5.

Ponadto w ramach umo\ ry/, organizacji pozarzqdowej powierza siq jednocze6nie
zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w zwiqzku z problemami
zglaszanymi w trakcie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej lub Swiadczenia
nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego
zadania na rok na ka2dy punkt w szczeg6lno6ci w formach, o kt6rych mowa w art.
3b ust. 2 ustawy o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.W umowie
Starosta moze okre6lic preferowane formy realizacji zadan z zakresu edukacji
prawnej.

lll. Wysoko66 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania.
Na realizacjq zadania planuje siq przeznaczye dotacjg w wysokoSci 126 060,00 zl
( slownie: sto dwadzieScia sze5c tysiqcy szeicdziesiqt zlotych 00/100):
o tto realizacjq zadania w punkcie nieodplatnej pomocy prawnejw Nowej Wsi
gm. Wielgie z siedzibE w budynku Domu Pomocy Spolecznej w Nowej Wsi,
Nowa Wies 1, 87-603 Wielgie pzeznacza siq kwotq 63 030,00 zl (slownie:

o

szeScdziesiEt trzy tysiqce trzydziesci ztotych 00/100);
no realizaciq zadania w punkcie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego w
Zespole Szkol w Skgpem z siedzibq przy ul. Wymy6linskiel2, 87-630 Skqpe
pzeznacza siQ kwotq 63 030,00 zl (slownie: sze66dziesiqt lrzy tysiqce
trzydzieSci zlotych 00/1 00).

!V. Podmioty uprawnione do zlo2enia oferty
1. O powierzenie prowadzenia w 2020 r. punktow

w

Powiecie Lipnowskim, w

ktorym bqdzie udzielana nieodplatna pomoc prawna lub

Swiadczone

nieodplatne poradnictwo obywatelskie, mo2e ubiegac siQ organizacja
pozarzqdowa prowadzqca dzialalnoSc pozytku publicznego, w zakresie, o
ktorym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688
zm: Dz. U.22019r. poz. 1570); kt6ra:
przvpadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieofuplatnei
1)
pomocv prawnei. lacznie spelnia nastepuiace warunki:
a) posiada wpis na listq organizacji pozarzqdowych uprawnionych do
prowadzenia punktow
obszarze wojewodztwa kujawskopomorskiego, o ktorym mowawart. 11d ust. 1 , ust.2 iust. 4(Dz.U.z
2019r. poz.294),
2) w przvpadku przeznaczenia punktu na Swiadczenie nieodplatnego
poradnictwa obvwatelskiego. lacznie spelnia nastepuiace warunki:
a) posiada wpis na listq organizacji pozarzqdowych uprawnionych do
prowadzenia punkt6w
obszarze wojew6dztwa kujawskopomorskiego, o ktorym mowawart. 11d ust. 1, ust.3 iust. 4(Dz.U.z
2019r. poz.294);

w

na

na

2. Organizacja pozarzqdowa,

3.

o

ktorej mowa

odpowiednio:
1) dokumenty potwierdzajEce spelnianie warunku, o ktorym mowa w czgsci
lV ust.1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a;
Organizacja pozarzqdowa, o ktorej mowa w ust. 1, w ramach oferty mo2e
przedstawi6 dodatkowo. porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami,
ktore bedq wykonywaty" swiadczenia w ramach prowadzonego punktu, o
ktorym mowa w ust. 1, w tym sluzyty asystq osobom, o ktorych mowa w art.
11 ust. 6b ustawy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), majqcym trudno6ci w
samodzielnej realizaqi porady,
powodu
szczegolno6ci
niepelnosprawnoSci, podeszlego wieku albo innych okoliczno6ci zyciowych.
O powierzenie prowadzenia w 2020 roku punktu nieodptatnej pomocy prawnej
nie mo2e ubiega6 siq organiza$a pozarzqdowa, ktora w okresie dw6ch lat
poprzedzalqcych przystqpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyla siq
z dotacji przyznanq na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystala
przyznania, jak r6wnie2 organizacja
dotacjq niezgodnie
celem
pozarzqdowa, z ktorq starosta rozwiqzal umowQ. Termin dwoch lat biegnie
odpowiednio od dnia rozliczenia siq z dotacji i zwrotu nienaleznych Srodkow
wtazz odsetkami albo rozwiqzania umowy.

w

4.

w ust. 1, dolqcza do oferty

z

z

jej

V. Zasady przyznawania dotacji powierzenia na wykonanie zadania.
1. Zasady ptzyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego
okreSlajE przepisy:
a) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie fi.t. Dz.U. 22019r. poz. 688 zm: Dz. U.22019r. poz. 1570)',

b)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( l.j. Dz. U. z
2019 r. poz.869.);
c) Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej
umowy wtaz z obowiq.zkiem rozliczenia siq po zrealizowaniu zadania.
Zlolenie oferty nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji.
2. Oferta winna byc zgodna ze wzorem zawartym
Rozpor2qdzeniu
Przewodniczqcego Komitetu do Spraw Pozytku Publicznego w sprawie
wzorow ofert ramowych wzorow um6w dotyczEcych realizacji zadan
publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadafr z dnia 24
pa2dziernika2018 r. (Dz.U.22018 r. oo2.2057\
3. Do oferty nale2y dolqczy6 nastqpujqce zalEczniki:
a) kserokopig decyzji o wpisie na listq organizaqi pozarzqdowych
prowadzenia punkt6w
uprawnionych
obszarze
wojewodztwa kujawsko- pomorskiego;
b) aktualny odpis z rejestru (KRS);
c) aktualny statut lub imienny dokument zawierajqcy zakres
dzialalnoSci podmiolu oraz wskazujqcy organy uprawnione do
reprezentacji;
d) zawarte umovvy
adwokatem, radcq prawnym, doradcq
podatkowym lub osobq, o ktorej mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodptatnej pomocy
prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (t. j. Dz. U.22019r. poz. 294).
e) zawarte umpvry z osobq, o ktorej mowa w art. 11 ust. 3a ustawy
(t.j. Dz. U.22019r. poz. 294);
zawarte umowy z osobq, o ktorej mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 3
ustawy ( t.j. Dz. U.22019r. poz.294)
Organizacja pozarzqdowa, w ramach oferty moZe przedstawic dodatkowo
porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, ktore bedq wykonywaly
Swiadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym stuzyty osobom, majqcym
trudnoSc
samodzielnej realizaqi porady,
powodu
szczeg6lno6ci
niepetnosprawno6ci, podesztego wieku albo innych okolicznoSci zyciowych.
Organizacja pozarzqdowa, w ramach oferty moze przedstawic dodatkowo
posiadane rekomendacje.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgodnoSc zadan i dzialan zawartych w
celach statutowych oferenta z obszarern, na ktory zostala zlohona oferta.
Oferent przyjmujqcy zlecenie realizaqi zadania zobowiqzuje siQ do jego
wykonania w trybie i na zasadach okre6lonych w umowie.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W
umowie zostanq okreSlone szczegolowe warunki prowadzenia zadania oruz
spos6b finansowania i rozliczenia siq z przyznanel dotacji, z uwzglgdnieniem
regulacji wynikajqcych z art. 6 ust. 2 pkt. 1 i 3-6 ustawy o nieodplatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej.
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Niepodpisanie, przez wybranego w drodze konkursu oferenta, umowy do dnia 16
g ru d n a 20 1 9r . j est rown o znaczne z rczy gnaqq z r ealizacj i zad a n ia.
i

Kopie wymaganych zalEcznik6w powinny by6 potwierdzone przez oferenta za
zgodno66 z oryginalem. Oferta zlo2ona bez wymaganych zalqcznik6w iest
'
niekompletna izostanie odrzuconazprzyczyn formalnych.

VI.Termin i miejsce skladania ofert.

1. Oferty

naleZy sktada6 w zamkniqtych kopertach opisanych wg wzoru:

..Oferta na konkurs: ..Powierzenie orqanizacii pozarzadowei prowadzacei

dzialalno66

poivtku publiczneqo prowadzenia na terenie

Powiatu

Lipnowskieqo w 2020 roku punktu nieodplatnei pomocv prawnei w Nowei Wsi
qm. Wielqie. punktu nieodplatneqo poradnictwa obvwatelskieqo w Skepem qm.
Skepe oraz realizacie zadaf z zakresu edukacii prawnei".

Zamawiaiacv: Powiat Lipnowski, ul. Sierakowskiego 108,87-600 Lipno

Oferent:

.. ( pelna nazwa isiedziba oferenta)

;

sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lipnie
ul. Sierakowskiego 108 (pok. nr 28), 87-600 Lipno w terminie do dnia
21. 11.2019r.do godz. 9:00.
Oferty zlolone na innych drukach, niekompletne lub zloZone po terminie
zostanq odrzucone z Wzyczyn formalnych.
3. Formularze oferty na realizaqe wylej wymienionych zadan sq dostgpne na
stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl) lub moZna pobrac w Biurze Spraw
Obywatelskich i Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipnie.
4. Oferty musze byc podpisane i opieczgtowane pzez oferenta.
5. Wszystkie strony oferty (wraz z zalqcznikami) muszA byc ponumerowane oraz
byc trwale zlqczone. Oferta winna posiada6 spis treSci.
6. Oferty nalezy skladac w zamknigtych kopertach opisanych wg wzoru.
7. Oferty przeslane faxem bqd2 zlolone za po6rednictwem poczty elektronicznej

2. Oferty nalely zlo2yc

nie bqdq rozpatrywane.
8. Oferty, ktore nie zostaty podpisane, sq niezgodne z obowiqzujEcym wzorem, a
takZe, ktorych wnioskowana kwota dotacji przypadajEca na ofertq przekroczy
126 060,00 zl nie bedq rozpatrywane.
9. Nie przewiduje sig mozliwo6ci uzupelniania oferty, ktora zostala zloZona w
stanie niekompletnym.

Vll.Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1. Komisja powolana przez Zarzqd Powiatu w Lipnie rozpalrzy oferty w ciqgu 30
dni i dokona wyboru ofert wedlug nastqpuj4cych kryteriow:
1.1 ocenia mozliwoS6 realizacji zadania publicznego przez organizacjq
pozarzqdowq;
1.2 ocenia przedstawionq kalkulacjg kosztow realizacji zadania publicznego;
1.3 ocenia proponowanq jako56 wykonywania zadania i kwalifikacje os6b,
ptzy udziale kt6rych organizacja pozarzqdowa bqdzie realizowa6
zadanie publiczne;
1 .4 uwzg lqd n ia p la nowa ny przez orga n izacj q pozazqdowq wktad tzeczowy,
osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy i pracg spolecznq cztonk6w;
1.5 uwzglqdnia analizq i oceng realizacji zleconych zadan publicznych w
przypadku organizacji pozarzqdowej, kt6ra w latach poprzednich
realizowaty zlecone zadania publiczne, biorqc pod uwagg rzetelno6c i
terminowoSc oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten cel Srodkow.
2. Komisja Konkursowa powolana uchwatq Zarzqdu Powiatu przedloZy
Zarzqdowi propozycjq oferty najkorzystniejszej, wobec ktorej zaproponuje siq

3.

4.

udzielenie dotacji.
Rozstrzygnigcie konkursu w terminie 7 dni od dokonania wyboru pzez
Zarzqd Powiatu, podaje siq do publicznej wiadomoSci na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl). Decyzja
Zarzqdujest ostatecznai nie stosuje siq od niej trybu odwotawczego.
Przy wyborze oferty brane bedE pod uwagq nastqpujqce kryteria:

Kryteria oceny ofert

Lp.

I

Liczba punkt6w

Zawarto66 merytoryczna oferty:
I

zgodnoSi przedstawionego w ofercie zadaniaz
zadaniem okreSlonym w ogloszeniu o konkursie;

0-1pkt.

2.

Swiadczenie pomocy prawnej przez adwokata lub radcg
prawnego;

0-4pkt.

t
J.

sp6jny harmonogram planowanych dyZur6w
adwokat6w i radc6w prawnych, szczeg6lowy opis
zadania sp6jny z kosztorysem.

II
1

2.

0-3pkt.

Potencjal finansowy:

0-3pkt.

koszt realizacji;

udzial wlasny oferenta:

o

finansowy

(

Srodki wlasne, fundusze prywatne,

darczyncy),

o

pozafinansowy ( wklad personalny, opracowane i
przygotowane materialy i broszury).

0-3pkt.

0-3pkt.

III

Potencj al realizacyjny:

0-3pkt.

doSwiadczenie oferenta w realizacji podobnych zadaf;

1

2.

0-3pkt.

doSwiadczenie os6b Swiadcz4cych pomoc prawn4;

0-3pkt.

posiadane rekomendacje.

IV
1

-

Dodatkowe:
zwiqkszenie SwiadomoSci prawnej spoleczefstwa

poprzez opracowanie przejrzystych informacji

(

np.
dla

0-3pkt.

obywateli o przyslugujqcych im uprawnieniach)

5. O wyborze oferty i przyznania dofinansowania oferent zostanie powiadomiony
telefonicznie, mailem lub pisemnie.
6. Oferty wraz z dokumentami nie bgde zwracane oferentowi.
7. W otwartym konkursie gfert mo2e zostac wybrana wigcej niZ jedna oferta.

Vlll. Informacja o realizacji zadania zalata2018 i2019r.
W 2018r. na realizacje
dotacjg dla organizacji
W 2019r. na realizacje
dotacjg dla organizaqi

zadania przeznaczono kwotq 187 800,00 zl, w tym na
pozarzqdowej kwotq 60 725,88 zl.
zadania przeznaczono kwotg 198 000,00 zl, w tym na
pozarzEdowej kwotq '126 060,00 zl.

lX. Postanowienia kofi cowe.

1. Dotowany podmiot zobowiqzany jest

do

posiadania wyodrgbnionego

specjalnie w tym celu rachunku bankowego przeznaczonego wylqcznie do
operacji zwiqzanych z realizacjq zadania.
2. Wyniki.konkursu zostanE przedstawione na tablicy ogtoszen oraz na stronie
lnternetowej Biuletynu lnformacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Lipnie.

rurski

