
Załącznik  do uchwały Nr 512/2018 

Zarządu Powia tu Rawskiego 

z dnia 30 paźdz iernika 2018 r.

ZARZĄD POWIATU RAWSKIEGO

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
na terenie powiatu rawskiego w 2019 roku w Punkcie w Białej Rawskiej.

I. Rodzaj zadania

1. Przedmiotem konkursu jes t wyłon ienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność  pożytku  
publicznego, której zadaniem będzie  prowadzenie  zloka lizowanego na terenie powiatu  rawskiego jednego 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodp łatnego poradnictwa  obywate lskiego w Białej Rawskiej.

2. W ramach prowadzenia  punktu organizacja  pozarządowa zobow iązana jes t do:

1) udz ielania nieodpłatnej pomocy  prawnej  obejmującej:

a) po informowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym , sądowym lub sądowo adminis tracyjnym lub,

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo-administracyjnym  lub,

d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie  od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnom ocnika  
z urzędu w postępowaniu  sądowym lub ustanowienie  adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego  lub rzecznika patentowego w postępowaniu  sądowo-administracyjnym oraz 
poinformowanie o kosz tach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy 
na drogę sądową.

2) świadczenia nieodp łatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do 
indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające  do podniesien ia świadomości tej osoby 
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia 
w samodzie lnym rozwiązywaniu problemu, w tym,  w razie potrzeby, sporządzenie  wspólnie z osobą 
uprawnioną  planu działania i pomoc w jego  realizacj i. Nieodpłatne poradn ictwo obywatelskie  obejmuje 
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz 
zabezpieczenia społecznego.

3. Świadczenie nieodpłatnego poradnictw a obywatelskiego odbywać się będzie  w ramach dyżurów 
dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy  prawnej.

4. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocze śnie  zadania z zakresu 
edukacji prawnej,  realizowane  w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzie lania  nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego, w wymiarze co najmniej 
jednego zadania, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacj i prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 roku. W umowie Starosta 
może określić  preferowane formy realizacji  zadań z zakresu edukacji prawnej.

5. Udzielanie  nieodpłatnej pomocy  prawnej powinno odbywać się na zasadach określonych w art. 4, 
art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 3, 4 i 7 ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
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6. Nieodpłatna pomoc prawna zgodn ie z ustawą o nieodpłatnej pomocy  prawnej oraz edukacj i prawnej, 
powinna być udzie lana w punkcie pomocy  prawnej w przeciętnym wymiarze  5 dni w tygodniu  co najmniej 
4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia  18 s tycznia 1951 roku 
o dniach  wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba  osób uprawnionych, którym ma zostać udzie lona 
nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodp łatne poradn ictwo obywatelskie,  uniem ożliwia sprawne 
umawianie terminów wizy t w punktach  na obszarze powiatu rawskiego, czas trwania dyżuru może ulec 
wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach  na terenie tego powiatu.

Wydłużenie  czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty.  Możliwość wy dłużenia czasu trwania 
dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwar tego konkursu ofert, o którym mowa 
w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalnośc i pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450 z późn. zm.).

Wydłużenie czasu trwan ia dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizac ję 
zadan ia w danym roku.

Osobom ze znaczną niepe łnosprawnością  ruchową, które nie m ogą stawić się w punkcie osobiśc ie oraz 
osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikow ania się (Dz. U. z  2017 r. poz. 1824), może być 
udzie lania  nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne  poradn ictwo  obywate lskie, 
z wyłączeniem  nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem  środków 
porozumiew ania się na odległość . Udzie lanie nieodpłatnej pomocy  prawnej lub świadczenia 
nieodp łatnego poradnictwa obywatelskiego w sy tuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, 
nie powoduje zw iększenia środków przeznaczonych na rea lizację zadania  w danym roku.

II. Zasady przyznawania  dotacji

1. Zlecanie realizac ji zadania ma formę powierzen ia wykonania zadan ia publicznego wraz z udzieleniem 
dotacji na jego realizację.

2. O powierzenie  prowadzenia w  2019 r. punktu, w którym będzie  udzie lana nieodpłatna pomoc prawna 
oraz świadczone  nieodp łatne poradn ictwo obywatelskie  może ubiegać się organizacja pozarządow a 
prowadząca działalność pożytku publicznego  w zakresie , o którym  mowa w art. 4 ust. 1 pkt lb lub 22a 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalnośc i pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450 z późn. zm.), która:

1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzie lanie nieodpłatnej pomocy prawnej,

łączn ie spełnia nas tępujące w arunki :

a) pos iada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem 
porad prawnych lub informacj i prawnych, lub świadczenie  nieodp łatnego poradnictwa 
obywatelskiego,

b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą  prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której 
mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy nieodpłatnej pomocy  prawnej i edukacji prawnej w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.

c) daje gwarancję należy tego wykonania  zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

—poufności w związku  z udzielaniem nieodpłatnej pomocy  prawnej i jej dokumentowaniem,

—profes jonalnego i rzetelnego udzie lania  nieodpłatnej pomocy prawnej,

—przestrzegan ia zasad etyki przy udzie laniu  nieodpłatnej pomocy  prawnej, w szczególności 
w sytuacji, gdy zachodzi konflik t in teresów,

d) opracowała i stosuje  standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej 
pomocy  prawnej.

2) w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodp łatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie  
spełnia nas tępujące warunki:

a) posiada co najmniej  dwule tnie doświadczenie w wykonywan iu 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 świadczen iem poradnictwa obywatelskiego,
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b) posiada umowę zawartą z osobą,  o której mowa w art. 11 ust. 3 a ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej i edukacj i prawnej w brzmieniu obowiązującym  od dnia 01.01.2019 r.

c) daje gwarancję należy tego wykonania  zadania w  szczególności w zakresie zapewnienia:

—poufności w związku ze świadczeniem nieodp łatnego poradnictwa  obywatelskiego i jego  
dokumentowania,

—profes jonalnego i rzetelnego świadczenia n ieodpłatnego poradn ictwa obywatelsk iego,

— przest rzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego, 
w szczególności, w sytuacji, gdy zachodzi  konflik t in teresów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego  
nieodp łatnego poradnictwa  obywatelskiego.

3. O powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu nie może się ubiegać  organizacja pozarządowa, k tóra 
w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwar tego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji 
przyznanej na wykonanie  zadan ia publicznego lub wyko rzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, 
jak  również organizacja pozarządowa z którą Staros ta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie 
odpowiednio od dnia  rozliczenia  się z dotacji i zwrotu  nienależnych środków wraz z odse tkami albo 
rozwiązania  umowy.

III. Wysokość  środków  przeznaczonych na realizac ję zadania

Na realizac ję zadania przeznacza się kwotę 64 020,00 złotych (słownie: sześćdzies iąt cztery  tysiące 
dwadzieśc ia złotych 00/100).

IV. Term iny i warunki realizacji zadania

1. Miejsce  rea lizacji zadania:  B iałą R awska ul. Jana Pawła II 57.

2. Okres realizacji zadania:  od 1 styczn ia 2019 r. do 31 grudn ia 2019 r.

3. Oferty należy składać w kancelarii Staros twa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Plac Wolności  1, 
w godzinach urzędowania lub przesy łką listową. Nie będą przyjm owane  wnioski  przesłane drogą 
elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii  Starostwa.

4. Oferty należy:

1) składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie oraz na pierwszej stronie oferty należy wpisać  
drukowanymi literami: „PROWADZENIE PUNKTU NIEO DPŁA TNEJ POMOCY PRAWNEJ 
ORAZ NIEODPŁA TNEGO PORA DNICTWA OBYWATELSK IEGO  NA TERENIE POWIATU 
RAWSKIEGOO W ROKU 2019”, a także  nazwę organizac ji składającej ofertę.

2) składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporz ądzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
17 sie rpnia  2016 roku w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonan ia tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

5. Do o ferty należy  dołączyć następujące załącznik i:

1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie 
osób go reprezentujących (właściwy dokument  stanowiący o podstaw ie działalności podmiotu, zgod ny 
z aktualnym s tanem faktycznym i prawnym),

2) w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Kra jowym Rejestrze Sądowym - statut oraz 
sprawozdan ia za  rok ubiegły:

a) merytoryczne z prowadzonej  działalności,

b) finansowe.

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji  podmiotu składa jącego ofertę niż wynikający 
z Krajowego  Rejes tru Sądowego lub innego właśc iwego  rejest ru - dokum ent potwierdzający 
upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku umowy, o którym mowa w pkt II ust. 2 pkt 1 lit. a lub pkt  
II ust. 2 pkt 2 lit. a,

5) umowy, o których mowa w pkt II ust. 2 pkt  1 lit. b lub pkt  II ust. 2 pkt 2 lit. b,
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6) pisemne zobowiązania  realizacji zadania w sposób, o którym mowa w pkt II ust. 2 pkt 1 lit. c lub pkt II 
ust. 2 pkt 2 lit. c,

7) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny  system kontroli jakości, o których mowa w pkt  II 
ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt II ust. 2 pkt 2 lit. d,

6. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozum ienia 
o wolontariac ie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, 
w tym służyły asystą  osobom, mającym trudność w samodzielnej realizacji  porady, w szczególności 
z powodu niepe łnosprawności, podesz łego wieku albo innych okoliczności  życiowych.

7. Organizacja pozarządowa,  ubiegająca  się o powierzenie prowadzenia punktu dołącza ponadto  do 
oferty, także  zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 u stawy o nieodpłatnej pomocy  prawnej 
oraz edukacji prawnej albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, z oceną pozytywną, przez 
osoby, o których mowa w pkt II ust. 2 pkt 2 lit. b.

8. Warunkiem uczes tnictw a w konkursie j est  zgodność zadań i działań zawartych w celach statutowych 
oferenta z obszarem, na który została złożona oferta.

9. Możliwe jes t odstąpienie  od załączenia  dokum entów,  o których mowa w ust. 4 pkt 1, jeżeli znane są 
one ogłasza jącemu konkurs z urzędu (na podstawie posiadane j ewidencji, rejestrów) .

10. Załączniki  dołączone do oferty powinny być oryginałem dokumentu lub kopią  potwierdzoną za 
zgodność z  oryg inałem przez osobę upoważnioną.

11. Załączniki dla swojej ważnośc i muszą być opatrzone podpisem uprawnionej statutowo bądź 
upoważnionej w tym celu osoby (w przypadku  braku pieczęci imiennej wymagane je st  z łożen ie czytelnego 
podpisu).

12. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadan ia zobowiązu je się do jego wykonania  wtiy bie i na 
zasadach okreś lonych w umowie.

13. Warunkiem przekazania dotacji jes t zawarc ie umowy w form ie pisemnej.  W umowie zostaną 
określone szczegółowe warunki  prowadzenia zadan ia oraz sposób finansowania i rozliczenia  się 
z przyznanej dotacji,  z uwzględnieniem regulacji  wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 ustawy 
o nieodpła tnej pomocy  prawnej  oraz edukacji prawnej.

14. Niepodpisanie, przez wybranego w drodze  konkursu  oferenta,  umowy do dn ia 15 g rudnia 2018 r. jest  
równoznaczne z rezygnacją  z realizacji zadania.

15. Złożenie  oferty nie jes t równoznaczne z przyznaniem  dotacji. Dotac ję na realizację zadania 
publicznego otrzym a podmiot, którego  ofer ta zos tanie  wybrana  w postępowaniu  konkursowym.

V. Ter min składania ofer t

Termin  składania ofert upływa 21 listopada 2018 roku o godz. 10:00. O przy jęciu oferty do 
konkursu decyduje data wpływ u oferty  do Staros twa Powiatowego w Ra wie Ma zow ieckie j, Plac  
Woln ośc i 1, potwierdzona właściwą pieczęcią w Kancelar ii.

VI.  T ryb  i kry teria stosow ane przy w yborz e ofert ora z t erm in dokon ania wyboru ofer t

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego 
wzoru, w term inie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

2. Złożone oferty będą weryf ikowane pod względem formalnym.

3. Nie będą rozpatrywane  z powodów fo rmalnych oferty:

1) złożone przez podmioty nieuprawnione,

2) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

3) złożone po terminie,

4) niekompletne,

5) dotyczące zadan ia nieujętego w  niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

4. Komisja  konkursowa rozpatrzy wnioski zgodne  z tem atyką konkursu oraz działalnością statutową 
wnioskodawcy .
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5. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryf ikacji formalnej  w przypadku,  gdy oferta 
zostanie  rozpatrzona negatywnie.

6. W oparciu o form alną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd  Powiatu Komisja 
Konkursowa ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją  wraz ze swoją  opinią  Zarządowi Powiatu, 
który decyzję  o udzieleniu dotacji podejmuje w formie uchwały.

7. Organizacja zobow iązana jes t do wyodrębnienia  w ewidencji  księgowej środków otrzymanych na 
realizacje zadania.

8. W trakcie  realizacji  zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie w zakresie np. 
terminów świadczenia porad, po uprzednim powiadomieniu  o tym fakcie Zarządu Powiatu,  na podstawie 
pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych  zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu 
aneksu do umowy.

9. Termin dokonania  wyboru oferty - do dn ia 28 listopada 2018 r.

10. Zleceniobio rca zobowiązany jes t do złożenia sprawozdan ia z wykonania  zadania publicznego według 
wzoru  określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku 
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań zwykonania tych zadań (Dz. U. z2 016r.  poz. 1300), wterm inie 30 dni od zakończenia 
realizacji zadania.

11. Przyjmuje się  nas tępujące kryteria przy rozpa trywaniu ofert:

1) moż liwość  realizacj i zadania publicznego  przez oferenta , w tym m.in. istnienie wewnętrznej struktury 
zarządzania odpowiedniej do wielkości organizacji, jej celów i funkcji, posiadane przez organizację 
certyf ikaty (0 do 4 punktów);

2) kalkulac ja kosztów  realizacji zadan ia w odnies ieniu do zakresu rzeczowego zadania (0 do 8 punktów);

3) proponowane w łasne dz iałania  promocyjne  (0 do 6 punktów);

4) sposób realizacj i zadań z zakresu edukacji prawnej w rozumieniu ustawy  o nieodpłatnej pomocy  prawnej  
i edukacji prawnej (1 do 4 punktów),

5) planowany wkład rzeczowy (0-3 pkt ) i osobowy (0-3 pkt), w tym świadczenia wolontariuszy i praca 
społeczna  członków (0- 4 pkt)

VII. Informacja o realizowanych w roku 2019 zadaniach publicznych tego samego rodzaju.

W 2019 r. powiat  rawski realizu je zadanie publiczne polegające na powierzeniu wyłonionej 
w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy  
prawnej oraz nieodp łatnego poradnictwa  obywatelskiego.

VIII. Informacje końcowe.

1. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania  umowy 
z powiatem rawskim na real izację  zadania.

2. W kwest iach nieuregulowanych powyższym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy 
o działa lności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 450 z późn. zm.).

3. Wszelkie informacje dotyczące otwar tego konkursu ofert, można uzyskać pod numerem telefonu 
46 8 1446  31.

UWAGA!

1) Zarząd Powiatu Rawskiego dopuszcza składanie ofert w zakresie  ty lko prowadzenia  punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Oferty takie zostaną  dopuszczone do konkursu w przypadku 
braku ofert na realizację zadania publicznego obejmujących prowadzenie punktu w zakresie 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2) Na podstawie Rozporządzenia  Parlam entu 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 osobowych, zawartych w przesłanych ofertach,  jes t 
Staros ta Rawski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia  otwartego konkursu ofert na
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realizację zadania publicznego  w zakresie  prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy  prawnej oraz 
świadczenia n ieodpłatnego  poradnictwa obywatelsk iego na terenie powia tu rawskiego w 2019 roku.
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