
zarzqdzen. N..9.T.4.1 t o

Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia .05.F{dtuet+i.qc*-ZOtO r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu na realizacjg zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej w MieScie Biatystok w 2017 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci
poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22016 r. poz.239 ze zm.l; w zw. z art. 11 ust.

2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.
U.22015 r. poz. 1255) oraz $ 3 art.2 zarzEdzenia Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia
23 muca20l6 r. zarz1dzant, co nastgpuje:

$1

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego w zakresie prowadzenia
szeSciu punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej w MieScie Bialystok w 2017 roku.

$2

Ogloszenie o otwartym konkursie ofert stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

s3

Zarzqdzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.bialystok.pl,
na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku www.bialystok.pl, a takZe

w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie
ogloszeri.

$4

Wykonanie zarz4dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.

ss

Zaruqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

PREZYD MIASTA

dr hab, eusz Truskolaski
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I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. 22016r.po2.395



Zal4cznik do zarz4dzenla Nr.fl{.f te
Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia.a5. p#girltt*.c. 2016r.

Prezydent Miasta Bialegostoku

oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej w MieScie Biatystokw 2017 roku

Konkurs obejmuje powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia
szeSciu punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej w MieScie Bialystok w 2017 roku, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. 22015 r. poz.1255).
Nieodplatna pomoc prawna bgdzie udzielana w punkcie zlokalizowanym przy \. Zamenhofa
5c.

Zadanie Nr I
Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej od poniedzialku do pi4tku w godz.

7.30-11.30.

Zadanie Nr 2

Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej od poniedzialku do pi4tku w godz.

I 1.30-15.30

Zadanie Nr 3
Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej od poniedzialkl do pi4tku w godz.

15.30- 19.30.

Zadanie Nr 4
Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej od poniedzialku do pi4tku w godz.

7.30-1 1.30.

Zadanie Nr 5

Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej od poniedzialku do pi4tku w godz.

11.30-15.30.

Zadanie Nr 6
Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej od poniedzialku do pi4tku w godz.

15.30-19.30.
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Rozdzial I
Rodzaj zadania



anla

Zadanie musi by6 zrealizowane w caloSci w okresie od I stycznia 2017 roku do 31 grudnia

2017 roku. Termin ten powinien by6 uwzglgdniony w harmonogramie i kosztorysie.

1. Zadaniejest realizowane w formie powierzenia.

2. Nieodplatna pomoc prawna jest adresowana do os6b fizycznych spelniaj4cych kryteria

okreslone w art. 4 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz

edukacji prawnej.

3. Nieodplatnej pomocy prawnej powinien udzielac osobiScie adwokat lub radca prawny,

a w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach z ich upowaZnienia aplikant adwokacki lub

aplikant radcowski.

4. Nieodplatnej pomocy prawnej mog4 udzielad takhe:
1) doradcy podatkowi w zakresie prawa podatkowego, z wylqczeniem spraw

podatkowy ch zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospo darczej,

2) osoby, kt6re:
a) ukoriczyly vtyasze studia prawnicze i uzyskaly tytul magistra lub zagraniczne studia

prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadaj4 co najmniej trzyletnie doSwiadczenie w wykonywaniu wymagajEcych

wiedzy prawniczej czynnoSci bezpoSrednio zwiqzanych ze Swiadczeniem pomocy

prawnej,
c) korzystaj 4 z pelni praw publicznych oraz ma14 peln4 zdolnoSi do czynnoSci

prawnych,
d) nie byly karane za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub

przestgpstwo skarbowe.

5. W przypadku, o kt6rym mowa w pkt 4 ppkt 2, osoba uprawniona, przed uzyskaniem
nieodplatnej pomocy prawnej sklada pisemne oSwiadczenie, 2e jest Swiadoma uzyskania
nieodplatnej pomocy prawnej od osoby niebEd4cej adwokatem, radcq prawnym albo

doradc4 podatkowym.

6. Nieodplatna pomoc prawna obejmuje:
l) poinformowanie osoby uprawnionej o obowi4zuj4cym stanie prawnym,

o przysluguj4cych jej uprawnieniach lub o spoczywaj4cych na niej obowi4zkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiqzania jej problemu prawnego, lub

w
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3) udzielenie pomocy w sporz4dzeniu projektu pisma w sprawach, o kt6rych mowa w pkt
6 ppkt I i 2, z wylqczeniem pism procesowych w toczqcym sig postEpowaniu
przygotowawczym lub s4dowym i pism w tocz4cym sig postgpowaniu s4dowo-
administracyjnym, lub

4) sporzqdzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt6w s4dowych lub ustanowienie
pelnomocnika z urzEdu w postgpowaniu s4dowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznikapatentowego w postgpowaniu s4dowo-
administracyjnym.

7. Zadanie powinno byl realizowane z najv,ryZszq starannoSciE, zgodnie z zawartq umow4
orazz obowipuj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

WysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na prowadzenie jednego punktu
nieodplatnej pomocy prawnej w MieScie Bialystok w 2017 roku wynosi 60 725,88 zl
(stownie: szeSddziesi4t tysigcy siedemset dwadzieScia pigi zl i osiemdziesi4t osiem groszy).

1. W konkursie mog4 brac udzial organizacje pozarzqdowe, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.).

2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej mog4 ubiega6 sig

o ferenc i, kt6r zy sp elni aj 4 lqcznie nast gpuj 4c e kryteri a :

l) prowadzq dzialalnoS6 statutowq w zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej
oraz zwigkszania SwiadomoSci prawnej spoleczeristwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b

ustawy o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie,
2) posiadaj4 co najmniej dwuletnie doSwiadczenie w wykonywaniu zadah wi4z4cych sig

ztdzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
3) przedstawr4 zawafie umowy lub promesy rch zawarcia z adwokatem, radc4 prawnym,

doradc4 podatkowym lub osobE, o kt6rej mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy
o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

q dajq gwarancjE nalezytego wykonania zadania, w szczegolnoSci przez zloLenie
p i semne go zob owi4zania:
a) zapewnienia poufnoSci w zwiqz.kt z udzielaniem nieodplatnej pomocy prawnej i jej

dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodplatnej pomocy prawnej,

w szczegolnoSci w sltuacji, gdy zachodzi konflikt interes6w,
5) daja gwarancjg nale?ytego rozliczenia zadaria, w szczegolnoSci poprzez zlohenie

pisemnego oSwiadczenia o:
a) braku zalegly ch zobowi1zan wobec Miasta Bialystok,

/

Rozdzial V
Adresaci konkursu



b ) braku zale gly ch zob ow rqzan pub I i c zno - prawnych.

3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej nie moZe ubiegad sig

organizacja pozarzqdowa, zkt6rq Prezydent Miasta Bialegostoktt rozwiryal umowg, jak

r6wnie2 or ganizacj a pozarz4dowa, kt6ra:
1) w okresie dw6ch lat poprzedzajqcych przyst4pienie do otwartego konkursu ofert nie

rozliczyla sig z dotacj i przyznanej na wykonanie zadania publicznego,

2) vtykorzystala dotacjg niezgodnie z celem j ej ptzyznania.

Termin dw6ch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia sig z dotacji i zwrotu

nienaleZnych Srodk6w wrazz odsetkami albo rozwi4zania umowy.

4. Dopuszcza sig moZliwoSd wyboru wigcej niz jednej oferty.

5. Wyloniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadz4cy punkt nieodplatnej

pomocy prawnej w 2017 roku bEdzie zobowipzany do realizacji zadania, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz

edukacji prawnej, w tym m.in. do prowadzenia dokumentacji punktu nieodplatnej

pomocy prawnej.

1. Zlecenie zadaria i udzielenie finansowania odbywa siE z odpowiednim zastosowaniem

przepis6w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 roku o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie oraz innych wlaSciwych przepis6w.

2. Prezydent Miasta Bialegostoku mole odm6wi6 podmiotowi wylonionemu
w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okahe sig,

2e oferent lub jego reprezentanci utrac4 zdolnoS6 do czynnoSci prawnych lub zostanq

ujawnione nieznane wczeSniej okolicznoSci podwaZaj4ce wiarygodnoSd merytoryczn4 lub

finansow4 oferenta.

3. Dotacje narealizacjg zadafunie mog4 by6 wykorzystane w szczeg6lnoSci na:

- zobowi4zarriapowstate przed dat4 podpisania umowy o udzielenie dotacji,
- oplaty leasingowe oraz zobowi4zania z tyfiu otrzymanych kredyt6w,
- nabycie lub dzierzawg grunt6w,
- prace remontowe i budowlane,
- inwestycje, w tym na zaktp Srodk6w trwalych, warto6ci niematerialnych i prawnych oraz

d6br kultury,
- dzialalnoS6 gospodarczq i polityczn4,
- kary i odsetki orazzobowiqzaniawynikaj4ce z tytul6w wykonawczych.

4. Za koszty kwalifikowane tznaje sig wydatki poniesione w terminie realizacji zadania
wskazanym w umowie.
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1. Oferty nale?y sklada6 w zamknigtej kopercie do Prezydenta Miasta Bialegostoku
za poSrednictwem Kancelarii Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - punkt przyjgt,
korespondencji przy ul. Slonimskiej 1, 15-950 Bialystok, w godzinach pracy Urzgdu
lqb za. poSrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, w terminie do

28...qniclrue.fft .*.lq*. . 2016 r. Oferta zloaona w postaci dokumentu elektronicznego
musi byi podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Koperta powinna by6 opisana wedlug schematu: nazwa oferenta
z adresem, dane kontaktowe oferenta (numer telefonu, adres e-mail), z dopiskiem:

,,Otwarty konkurs ofert - nieodplatna pomoc prawna".

2. Oferty przesylane pocztE elektronicznE nie bgd4 rozpatrywane

3. O zachowaniu terminu decyduje data wplywu do Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

4. Ofeny, kt6re wplyn4 po terminie nie bgd4 rozpatrywane.

5. Oferty naleZy skladai wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik Nr I do rozporzqdzenia
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert
i ramowych wzor6w um6w dotyczEcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2016. poz. 1300). Wzory
dokument6w znajduj4 sig na portalu miejskim: www.bip.bialystok.pl. Mo2na je r6wnie2
pobra6 w Kancelarii Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej 1.

6. Do oferty nale?y dolqczy(, nastgpuj4ce dokumenty:
a) aktualny, tj. zgodny ze stanem faktycznym vvyciqg z Krajowego Rejestru S4dowego,

innego rejestru lub ewidencji b1dl inne dokumenty potwierdzajqce status prawny

oferenta i umocowanie os6b go reprezentujqcych,
b) aktualny statut oferenta,
c) pelnomocnictwa do reprezentowania podmiotu, jeSli dotyczy,
d) dokumenty potwierdzaj4ce co najmniej 2-letnie doSwiadczenie w wykonywanit zadah

wi4z4cych sig z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
e) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radc4 pravvttym, doradc4

podatkowym lub osob4, o kt6rej mowa w art. I I ust. 3 pkt 2ustawy z dnia5 sierpnia

2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

f) pisemne zobowi1zanie oferenta do:

- zapewnienia poufnoSci w zwiqzku z udzielaniem nieodplatnej pomocy prawnej i jej

dokumentowaniem,

- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodplatnej pomocy prawnej,

w szczeg6lnoSci w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interes6w,
g) oSwiadczenie, 2e nie zachodzq przestranki wykluczaj4ce mo2liwoSi ubiegania sig

o powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej, o kt6rych mowa
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w art. 11 ust. I I ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej.

7. Wszystkie wymienione wyzej zalqczniki musz4 by| oryginalami lub kopiami
poSwiadczonymi, na ka2dej stronie, za zgodnofi(, z oryginalem przez osoby uprawnione
do reprezentacj i podmiotu.

8. W sytuacji, gdy oferent sklada ofertg narealizacjg wigcej niz jednego zadania, dopuszcza
sig mo2liwoic zlohenia jednego kompletu zalqcznik6w.

9. Oferty wraz zpozostalymi dokumentami nie bgd4 zvtracane oferentowi

10. Przed zloheniem oferty moZna j4 skonsultowa6 pod wzglgdem wymog6w formalnych.
Konsultacje odbywaj4 sig, po uprzednim telefonicznym um6wieniu spotkania: (85) 869
6064.

1. Do zaopiniowania zlohonych ofert pod wzglgdem formalnym i merytorycznymPrezydent
Miasta Bialegostoku powola komisjg konkursow4. Sklad komisji oraz tryb jej dzialania
okre5li odrgbne zar zqdzenie Prezydenta Mi asta B i ale go stoku.

2. Komisja konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej ofert, po czym przedstawi
Prezydentowi Miasta Bialegostoku wykaz ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji.

3. Po zapoznaniu sig z opiniE komisji konkursowej, ostateczn4 decyzjg o wyborze ofert
i przyznaniu bqdL odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta
Bialegostoku, kt6ry dokonuje wyboru ofert, jego zdaniem, najlepiej sluz4cych realizacji
zadania.

4. RozstrzygniEcie konkursu nast4pi nie p62niej niz w ci4gu 30 dni po uplywie terminu
skladania ofert.

5. Postgpowanie o udzielenie dotacji jest jawne.

6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostanqzamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.bialystok.pl
2) na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - www.bialystok.pl,
3) w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, w miejscu przeznaczonym

na zamie szc zanie o glo szeri.

Rozdzial VIII
Termin i tryb wyboru ofert
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7. Od rozstrzygnigcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje sig trybu
odwolawczego.



1. Wyb6r ofert nast4pi w oparciu o kryeria formalne i merytoryczne.

2. Za spelnienie wymog6w formalnych przyjmuje sig:
a) zlohenie oferty w terminie,
b) zlohenie oferty na wlaSciwym formularzu,
c) zloZenie oferty przez uprawniony podmiot,
d) zgodnoSd dzialalnoSci statutowej oferenta z zadariem, kt6re jest przedmiotem

konkursu,
e) prawidlowe (m. in. wszystkie pola wypelnione), kompletne i czytelne wypelnienie

oferty,
f) zlohenie oferty podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji,
g) dol4czenie wymagan y ch zal4cznik6w.

3. Oferty nie spelniaj4ce wymog6w formalnych nie bEdq dopuszczone do oceny
merytorycznej.

4. Kryteria merytoryczne:
a) doSwiadczenie oferenta w rcalizacji podobnychzadan,
b) kwalifikacje os6b realizujqcych zadanie.

5. W przypadku stwierdzenia oczywistych blgd6w pisarskich przewiduje sig mo2liwoSi
wezwania oferent6w do skladania wyjaSnieri.

1. WysokoSi dotacji na zadanie publiczne polegaj4ce na udzielaniu nieodplatnej pomocy
prawnej jest ustalana corocznie przez Ministra SprawiedliwoSci w porozumieniu
z ministrem wlaSciwym do spraw budzetu, w trybie i terminach okreSlonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.
U. 22013 r. poz.885 ze zm.), dotycz1cych prac nad projektem ustawy budzetowej.

2. Kwota przeznaczona na realizacjg zadania w 2016 roku wynosila 59 946 zl (slownie:
pigddziesi4t dziewigd tysigcy dziewigdset czterdzieSci szeSi zl) na prowadzenie jednego
punktu.

3. Na realizacjE zadarriaw 2017 r. planuje siE przeznaczenie dotacji w kwocie 60 725,88 zl
(slownie: szeS6dziesi4t tysigcy siedemset dwadzieScia pigi zl i osiemdziesi4t osiem
groszy) na prowadzenie jednego punktu.

Rozdzial IX
Kryteria stosowane przy wyborze ofert
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Ogloszenie konkursu zarieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej

www.bip.bialystok.pl, ta stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
www.bialystok.pl, a tak:Ze w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, w miejscu
przeznaczonym na zatrieszczanie o glo szeri.

PREZYDEN ASTA

dr hab.
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Rozdzial XI
Informacje o ogloszeniu konkursu



Zal4cznik Nr I
do ogloszenia o konkursie,
stanowi4cego zal4cznik do zarzqdzenia Nr
Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia.g$ .p*1d.+f,fl vi.i*.. . . . .. 20 I 6 r.

Karta oceny formalnej oferty na realizacjg zadania publicznego
,rProwadzenie punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej

w MieScie Biatystok w 2017 roku"

3\A na

Nazwa oferenta:

Tytul zadania publicznego:

Ocena formalna:

Oferta zostala zlohonaw terminie

O ferta zo stala zlo Zona na wl aS c i wym fo rmu I arzu

Oferta jest zloAonaprzez uprawniony podmiot

DzialalnoS6 statutowa oferenta jest zgodna zzadaniem. kt6re jest
przedmiotem konkursu

Oferta zostalawypelniona prawidlowo (m. in. wszystkie pola
wypelnione), kompletnie i czytelnie

Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji

Do oferty zal4czono nastgpuj4ce zal1czniki:

a) aktualny, tj. zgodny ze stanem faktycznym wyci4g z Krajowego Rejestru
S4dowego, innego rejestru lub ewidencji bqdZ inne dokumenty potwierdzaj4ce
status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuiacych

b) aktualny statut oferenta

c) pelnomocnictwa do reprezentowania podmiotu, jeSli dotyczy

d) dokumenty potwierdzajqce co najmniej 2-letnie doSwiadczenie w wykonywaniu
zadafiwiqiqcych sig z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych
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Kryteria oceny formalnej tak nle

tak nle
nle

dotyczy



e) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcq prawnym, doradc4
podatkowym lub osob4, o kt6rej mowa w art. I I ust. 3 pkt 2 ustawy zdnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodplatne.i pomocy prawnej oraz edukacjiprawnej

0 pisemne zobowiqzanie do zapewnienia poufiroSci w zwi4zku z udzielaniem
nieodplatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem

g) pisemne zobowiqzanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania
nieodplatnej pomocy prawnej, w szczeg6lnoSci w sytuacji, gdy zachodzi konflikt
interes6w

h) oSwiadczenie ,2e nie zachodzq przeslanki wykluczajqce mo2liwoS6 ubiegania sig

o powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej, o kt6rym mowa
w art. I I ust. I I ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej

i) oSwiadczenie o braku zaleglych zobowiqzah wobec Miasta Biatystok

j) oSwiadczenie o braku zaleglychzobowiqzahpubliczno-prawnych

Decyzja w sprawie poprawnoSci oferty:

Oferta jest kompletna, zawiera wymaganie zalqcznrki, spelnia wszystkie kryteria oceny
formalnej imoze byi przekazalado oceny merytorycznej*.

Oferta jest niekompletna, nie spelnia wszystkich kryteri6w oceny formalnej i nie moZe byd
przekazana do oceny merytorycznej * 

.

* niewlaSciwe skreSli6

Bialystok, dnia Podpisy czlonk6w Komisji Konkursowej :

PREZYDENT
STA

//

dr hab' Ta Truskolaski

Uwagi:



ZatqcznikNr 2
do ogloszenia o konkursie,
stanJwiqceg o zal4cznik do zarz4dzenia Nr 3! !.nA
Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia.0$..pa#t+vr$t!*. 2016 r.

Karta oceny merytorycznej oferty na realizacjg zadania publicznego
,,Prowadzenie punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej

w MieScie Biatystok w 2017 roku,,

Nazwa oferenta

Tytul zadania publicznego :

I. Ocena merytoryczna:

II. Ocena Komisji Konkursowej i propozycja przyznanialnieprzyznania* dotacji

Komisja Konkursowa zaopiniowala ofertg pozytywnie/negatywnie* i zaproponowala

przyznanie dotacji w wysokoSci

(slownie:. ......)

Do5wiadczenie oferenta w realizacji podobnych zadair

2 lata l*

3-5 lat 2'*

I

powy2ej 5lat 3*

Kwalifikacje os6b realizujqcych zadanie:

adwokat, radca prawny J

doradca podatkowy 2

2

osoba wymieniona w art. l l ust. 3 pkt2 ustawy o nieodplatnej
pomocy prawnej i edukacji prawnej I

Razem: Maksymalnie:6

Uzasadnienie wyboru b4df odrzucenia oferty:

Prryjgte kryteria oceny oferty Skala ocen
Liczba

prryznanych
nunkt6w

rt



Bialystok, dnia .

* niewlaSciwe skreSlid

Podpisy czlonk6w Komisj i Konkursowej :

PREZYDENT

STA

skolaski

"?

dr ha.b. Tade.


