Załącznik do uchwały Nr 117/673/2018
Zarządu Powiatu w Parczewie
z dnia 31 października 2018 r.
ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji
rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego
w roku 2019
I. RODZAJ ZADANIA

1. Prowadzenie w roku 2019 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ) jednego punktu tzw.
punktu mobilnego, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego.
II. FINANSOWANIE
Na realizację zadania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego przeznacza się kwotę w wysokości 60 060,00 zł. oraz
3 960,00 zł przeznacza się na edukację prawną. Łączna kwota dotacji wynosi 64 020,00 zł.
Wysokość kwoty dotacji uzależniona jest od ostatecznej wysokości łącznej dotacji celowej.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie na podstawie przepisów:
 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (
Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.);
 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm);
 ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018r. poz. 1467);
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm);
 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2019 r. w sprawie
wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na
finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1755).
2.

Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy
o realizację zadania publicznego w terminach i warunkach w niej określonych, zgodnie
z ramowym wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych
zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
IV. TERMINY, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2.Miejsce realizacji zadania: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie przez 5 dni w tygodniu
podczas dyżuru trwającego przez co najmniej 4 godziny dziennie, we wskazanych lokalach
gminnych na terenie powiatu parczewskiego z wyłączeniem dni, o których mowa w art.
1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy ( Dz. U. z 2015r. poz.
90). Na żądanie Starosty Parczewskiego, w przypadku określonym w art. 8 ust.6 ustawy o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, czas trwania dyżuru może ulec
wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich lokalizacjach na terenie
powiatu bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.
Lokalizacja i harmonogram pracy mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Adres punktu mobilnego

Dzień tygodnia

Godziny dyżuru

Urząd Gminy Milanów
ul. Kościelna 11a
21-210 Milanów

Poniedziałek

9.00-13.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu
ul. Tokarskiej 2/3
21-205 Jabłoń

Wtorek

11.30-15.30

Urząd Gminy Sosnowica
ul. Spokojna 10
21-230 Sosnowica

Środa

9.00-13.00

Urząd Gminy Podedwórze
Podedwórze 44
21-222 Podedwórze

Czwartek

8.00 – 12.00

Urząd Gminy Siemień
ul. Stawowa 1b
21-220 Siemień

Piątek

8.00-12.00

Lokale wyposażone są w podstawowe meble biurowe z dostępem do sieci energetycznej,
telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej.

3.Warunki realizacji zadania: nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela organizacja pozarządowa na zasadach
określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r.
1) W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:

a) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:


poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo
administracyjnym
b) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane
do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej
osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz
wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie
wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

c) odbieranie oświadczeń od osób uprawnionych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy;
d) dokumentowanie w karcie pomocy każdego przypadku udzielania pomocy osobom
uprawnionym;
e) przekazywanie kart pomocy oraz oświadczenia staroście do dziesiątego dnia
następnego miesiąca kalendarzowego w sposób zgodny z art. 7 ust. 3 ustawy.
2) Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach
dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
3) Ponadto w ramach umowy organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej realizowane w związku
z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego
zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym
od dnia 1 stycznia 2019 r. W umowie starosta określi preferowane formy realizacji zadań
z zakresu edukacji prawnej.
4) Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego winno być realizowane z należytą starannością w szczególności w sytuacji
gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem. Osoby
realizujące bezpośrednio zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
w tym zakresie, zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 lub art. 11 ust. 3a ustawy oraz
zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

5) Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się 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), może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza
punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków
przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
V. WARUNKI I TERMINY SKŁADANIA OFERT
1.Oferty na realizację zadania należy sporządzić na druku określonym w rozporządzeniu
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 2016 r. poz. 1300).
wzór do pobrania.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu organizacji, w sposób zgodny ze statutem tej organizacji lub innym
dokumentem określającym sposób reprezentacji .
3. Oferty na realizację zadania należy składać w terminie do dnia 22 listopada 2018 r. do
godziny 15.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24
(Biuro Obsługi Klienta pokój nr 28 parter) w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy
umieścić nazwę organizacji pozarządowej oraz napis o treści „ Oferta na prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego w roku 2019”. W przypadku
złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do Starostwa
Powiatowego w Parczewie, a nie data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki
z ofertą.
4. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących
działalność statutową w sferze objętej konkursem, które spełniają łącznie następujące
warunki:
1) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego
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 z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie
zapewnienia:



poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej
dokumentowaniem,
 profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości
udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.
2) w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
a) posiada 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 poradnictwa obywatelskiego,
b) posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 a ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania w szczególności w zakresie zapewnienia:
 poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
i jego dokumentowania,
 profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
w szczególności, w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości
świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
3) o powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu nie może się ubiegać 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 dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja
pozarządowa z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio
od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo
rozwiązania umowy.
5. Do złożonej oferty należy dołączyć oryginały następujących dokumentów, a w przypadku
składania kopii, potwierdzona za zgodność z oryginałem każda strona dokumentu przez
osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu:
1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji zgodny
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym potwierdzający umocowanie osób go
reprezentujących;
2) w przypadku gdy organizacja nie podlega wpisowi w KRS statut organizacji lub inny
dokument określający cele i zadania organizacji, władze organizacji i sposób
reprezentacji organizacji na zewnątrz,
3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku o którym mowa w pkt 4 ppkt 1 lit a
i ppkt 2 lit.a
4) umowy o których mowa w pkt 4 ppkt 1 lit.b, ppkt 2 lit.b

5) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem
nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego i jej, jego dokumentowaniu ( wg załącznika nr 1 do niniejszego
ogłoszenia ),
6) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów (wg
załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia ),
7) oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się
o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wg załącznika nr 3 do niniejszego
ogłoszenia );
8) oświadczenie o zachowaniu zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
i świadczeniu nieodpłatneo poradnictwa obywatelskiego (wg załącznika nr 4 do
niniejszego ogłoszenia );
9) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości , o którym
mowa w pkt 4 ppkt 1 lit.d i ppkt 2 lit.d.
6.
Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo
porozumienia
o wolontariacie 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 niepełnosprawności, podeszłego 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 ustawy albo
zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, z oceną pozytywną, przez osoby,
o których mowa w pkt 4 ppk 2 lit. b.
8.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgodność zadań i działań zawartych w
celach statutowych oferenta z obszarem, na który została złożona oferta.
9. Oferty złożone po terminie, przesłane faxem lub pocztą elektroniczną, złożone na
niewłaściwych formularzach, niekompletne, nieczytelne lub podpisane przez osoby
nieuprawnione nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.
10.
Po złożeniu oferty nie przewiduje się możliwości jej uzupełnienia o brakujące
dokumenty lub wnoszenia poprawek i uzupełnień do złożonych dokumentów. W
przypadku stwierdzenia oczywistych błędów rachunkowych przewiduje się możliwość
wezwania oferentów do składania wyjaśnień i naniesienia stosownych poprawek.
11.
Złożenie oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji. Dotację na realizacje zadania otrzyma podmiot, którego
oferta zostanie wybrana niniejszym postępowaniu konkursowym.

VI. TRYB, KRYTERIA ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY
1. Powiat Parczewski powierzy realizację zadania podmiotowi wyłonionemu w wyniku
rozstrzygnięcia niniejszego konkursu. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Parczewie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.
2. Komisja Konkursowa, której skład zostanie określony uchwałą Zarządu Powiatu
w Parczewie dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert i przedstawi
rekomendacje wyboru organizacji pozarządowej do realizacji zadania publicznego. W skład
komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
3. Za spełnienie wymogów formalnych przyjmuje się :
1) złożenie oferty w terminie i w miejscu, określonych w szczegółowych warunkach
otwartego konkursu ofert, proponowane zadanie jest zgodne zakresem konkursu;
2) złożenie oferty na właściwym formularzu;
3) złożenie oferty przez właściwy podmiot;
4) wypełnienie wymaganych pól oferty komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym;
5) złożenie oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji;
6) dołączenie do oferty wymaganych załączników.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz gdy wnioskowana w ofercie kwota
finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania nie
będą dopuszczone do oceny pod względem merytorycznym.
5. Kryteria oceny ofert pod względem merytorycznym:
1) zawartość merytoryczną oferty (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji
zadania, spójność opisu działań z harmonogramem)- ocena 0- 10 pkt ;
2) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej; – ocena TAK/NIE ;
3) dotychczasowe doświadczenie organizacji w realizacji zadania będącego przedmiotem
konkursu ( ponad okres 2-lat) - ocena 0-5 pkt;
4) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje wytypowanych osób (posiadanie
odpowiedniego potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego w tym świadczenia
wolontariuszy )- ocena 0-10 pkt;
6. Decyzję o wyborze oferty podejmie Zarząd Powiatu w Parczewie, w formie uchwały po
zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Do uchwały Zarządu Powiatu w Parczewie
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
7. O wyborze oferty, organizacja pozarządowa, której ofertę wybrano zostanie powiadomiona
pisemnie, e –mailem lub telefonicznie.
8. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne, informacja o wynikach konkursu wraz z listą
organizacji biorących udział w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej
i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie oraz

zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie przy
ulicy Warszawskiej 24.
9.Oferty wraz z dołączoną dokumentacją nie będą po zakończeniu konkursu zwracane
oferentom.
VII. ZAWARCIE UMOWY.
1. Podstawą do zawarcia umowy z organizacją pozarządową na prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w roku 2019 będzie uchwała Zarządu Powiatu w Parczewie
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji. Sposób oraz warunki realizacji zadania
z podziałem zakresu czasowego obu usług określi umowa sporządzona z powiatem
parczewskim zawierająca w szczególności zapisy o których mowa w art. 6 ust.2 pkt 1 i 1a ,
3-6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz warunki
prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
2. Organizacja pozarządowa, której ofertę wybrano zobowiązana jest do wyodrębnienia
w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
3.Organizacja ma obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego
w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz.
1300).
VIII. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju i dotacjach
przekazanych na ich realizację :
W 2017 r. i 2018 r. wartość zadań publicznych z powyższego zakresu wynosiła – 0,00 zł.
Zadanie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie było
realizowane przez Powiat Parczewski w 2017 r. i i nie jest realizowane w 2018 r.
z powodu niewyłonienia organizacji do prowadzenia tego zadania.
IX. Dodatkowe informacje
Zarząd Powiatu może unieważnić konkurs ofert w przypadku nie złożenia żądanej oferty
lub gdy wszystkie oferty nie będą spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu.
Informację o unieważnieniu konkursu zostanie opublikowana w taki sam sposób jak
ogłoszenie o konkursie.
W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni
wymogów konkursu w części świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie punktu
z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
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 osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta Parczewski. Dane
zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
parczewskiego w 2019 roku. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie Biuletynu
Informacji
Publicznej
Starostwa
Powiatowego
w
Parczewie
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=283
X. Załączniki do ogłoszenia
Załącznik nr 1 wzór OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO
ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIEM NIEODPŁASTNEGO PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO I JEJ, JEGO DOKUMENTOWANIEM;
Załącznik nr 2 wzór OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO
ZAPEWNIENIA
PROFESJONALNEGO
I
RZETELNEGO
UDZIELANIA
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Załącznik nr 3 wzór OŚWIADCZENIE OFERENTA O
BRAKU PRZESŁANEK
WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O PROWADZENIE PUNKTU
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO;
Załącznik nr 4 wzór OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO
PRZESTRZEGANIA ZASAD ETYKI PRZY UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ
I
ŚWIADCZENIU
NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO W SZCZEGÓLNOŚCI GDY ZACHODZI KONNFLIKT
INTERESÓW.

