
Załącznik 
do Uchwały Nr 791/2018 

Zarządu Powiatu Średzkiego  
z dnia 13 listopada 2018 r. 

 
 
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DO SPRAW OPINIOWANIA OFERT 
ZŁOŻONYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE 
PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA 
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ 
NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO W 2019 R. 
 
 
§ 1. Regulamin określa zasady, formę i tryb pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone 
w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 
średzkiego w 2019 r. 
 
§ 2. Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją, ma na celu zaopiniowanie ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Średzkiego 23 października 
2018 r.  
 
§ 3. 1. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodnicząca Komisji. 

 2. Posiedzenia Komisji są zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącą. 
        3. Każdy z członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia informowany jest telefonicznie, 
listownie, pisemnie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 2 dni przed planowanym 
posiedzeniem. 
         4. Posiedzenie Komisji Konkursowej uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim ponad 
połowa składu Komisji, w tym Przewodnicząca Komisji.  

5. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów. 
6. Uczestnictwo w Komisji Konkursowej jest całkowicie nieodpłatne i dobrowolne. 

          7. Opinie, rozstrzygnięcia i ustalenia Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością 
głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 
Przewodniczącej. 

8. Komisja ocenia jedynie oferty kompletne pod względem formalnym, sprawdzone przez 
Zespół Oceny Formalnej. 

9. Szczegółowa ocena merytoryczna ofert dokonana jest indywidualnie przez 
członków Komisji Konkursowej według przyjętych kryteriów określonych w § 7 powyższego 
regulaminu, poprzez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu. 

10. Ocena łączna danej oferty wystawiona przez członka Komisji Konkursowej jest 
sumą wystawionych ocen cząstkowych. 

 
§ 4.1. W pracach Komisji nie może brać udziału osoba, w stosunku do której zachodzą przesłanki 
określone w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2096) dotyczące wyłączenia pracownika. 

2. Każdy członek Komisji, przed rozpoczęciem jej prac, po zapoznaniu się z wykazem 
złożonych ofert, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi 
załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku stwierdzenia, że zachodzi przesłanka dotycząca wykluczenia członka Komisji 
z prac Komisji, wykluczenia dokonuje Przewodnicząca, a w przypadku gdy sytuacja taka dotyczy 
Przewodniczącej – Zarząd Powiatu Średzkiego. 

 
§ 5.1. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonania ich oceny formalnej, zgodnie  
z § 5 ust. 2, jako Zespół Oceny Formalnej dokonają niżej wymienione osoby: 

a) Elżbieta Morawiec – Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Środzie  Wielkopolskiej, 

b) Katarzyna Kirschke – Podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Środzie  Wielkopolskiej. 

2. Przy ocenie formalnej złożonych ofert bierze się pod uwagę: 



a) czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie  
art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

b) czy oferta została złożona w terminie, 
c) czy oferta jest złożona na właściwym druku i prawidłowo wypełniona, 
d) czy oferta zawiera wymagane załączniki, 
e) czy oferta jest podpisana przez upoważnione do tego osoby, 
f) czy realizacja działań jest zgodna z celami statutowymi i sposobami ich realizacji, 
określonymi w statucie lub innym dokumencie regulującym działalność oferenta, 
g) czy termin realizacji zadania jest zgodny z wymogami podanymi w ogłoszeniu o konkursie, 
h) czy oferent złożył kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem oraz 
opatrzone datą przez upoważnione do tego osoby. 
3. Po dokonaniu oceny formalnej wszystkich ofert Przewodnicząca Komisji otrzyma listę 

wszystkich ofert, które pozytywnie oceniono pod względem formalnym  
i które zostaną poddane ocenie merytorycznej. Przewodnicząca Komisji otrzyma również listę 
wszystkich ofert, które zostały odrzucone po ocenie formalnej. 
 
§ 6.1. Harmonogram prac członków Komisji Konkursowej ustala się w odniesieniu do ofert 
spełniających wymogi formalne. Jeżeli żadna z ofert nie spełnia wymogów formalnych 
Przewodnicząca Komisji informuje o tym fakcie pozostałych członków Komisji Konkursowej. 

2. Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert Komisja Konkursowa zapoznaje się 
z oceną formalną każdej oferty. 
 
§ 7.1. Komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert w oparciu o kryteria określone 
m.in. w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie według poniższej tabeli: 
 
 

Kryteria oceny Ilość pkt. 
1. Planowany wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia 
wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji 

0-9 

- wkład rzeczowy 0-3 
- wkład osobowy 0-3 
- świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 0-3 
2. Możliwość wykonania zadania przez oferenta, w tym m.in. 
posiadane przez organizację certyfikaty oraz wdrożone normy 
jakości 

0-5 

3. Realizacja zadań publicznych zleconych organizacji 
pozarządowej w latach poprzednich - doświadczenie 
organizacji.  

0-9 

- liczba wykonywanych zadań wiążących się z udzielaniem 
porad prawnych lub informacji prawnej w ostatnich dwóch 
latach, koszt projektów, opinie i rekomendacje instytucji i 
podmiotów udzielających dotacji na zrealizowane projekty 

0-5 

- liczba wykonywanych zadań związanych z prowadzeniem 
edukacji prawnej 

0-3 

- realizacja zadań związanych z pomocą prawną oraz edukacją 
prawną na rzecz mieszkańców powiatu średzkiego 

0-1 

4. Proponowana jakość zadania, kwalifikacje  osób przy udziale 
których organizacja będzie realizowała zadanie 

0-13 

- świadczenie usług przez adwokata lub radcę prawnego, bądź 
doradcę o którym mowa w art. 11 ust. 3a 

0-2 

- świadczenie usług przez doradcę podatkowego lub osobę 
spełniającą warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt. 2 

0-1 

- proponowane dodatkowe działania promocyjne realizacji 
zadania publicznego 

0-3 



- proponowane dodatkowe działania związane z realizacją 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2030 ze zmianami) 

0-4 

- wskazanie przez oferenta możliwości świadczenia 
nieodpłatnej mediacji przez osobę uprawnioną 

0-3 

5. Kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania (zasadność i rzetelność 
określania kosztów) 

0-10 

- kalkulacja wynagrodzeń osób realizujących zadanie 0-5 
- kalkulacja pozostałych kosztów 0-5 
Razem 46 

 
 

2. Za ofertę ocenioną pozytywnie uważa się każdą ofertę, która uzyskała średnio powyżej 
50% możliwych do uzyskania punktów.  
 
§ 8.1.  Z  czynności  Komisji  sporządza  się  protokół, który wraz z listą zaopiniowanych ofert 
przekazany zostaje Zarządowi Powiatu w Środzie Wielkopolskiej. 

2. Protokół powinien zawierać w szczególności: 
1) oznaczenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji, 
2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej uczestniczących w posiedzeniu, 
3) liczbę złożonych ofert, 
4) liczbę ofert odrzuconych z przyczyn formalnych, 
5) liczbę pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych ofert, 
6) podpisy członków Komisji. 
 
§ 9.  Ostateczną decyzję w zakresie udzielenia dotacji oraz jej wysokości podejmuje Zarząd 
Powiatu Średzkiego. 
  
§ 10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
  
§ 11. Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Zarząd Powiatu Średzkiego decyzji  
o udzieleniu dotacji na realizację zadania. 

 
§ 12. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty  
w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej  
w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu.  
 
Załącznik: 
Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Środa Wielkopolska, dnia 13.11.2018 r. 
 
 
 
 

Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej 
 
 
 

Po zapoznaniu się z przepisem art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) 
oświadczam, że: 
1) pozostaję/nie pozostaję* z jednym z oferentów w takim stosunku prawnym, że wynik 
postępowania konkursowego może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, 
2) jestem/nie jestem* oraz byłem/nie byłem związany z tytułu kurateli w stosunku do oferentów 
ubiegających się o realizację zadania publicznego, 
3) jestem/nie jestem* oraz byłem/nie byłem* przedstawicielem oferenta, 
4) przedstawiciel oferenta jest/nie jest* dla mnie: 
a) małżonkiem (także po ustaniu małżeństwa), 
b) krewnym, 
c) powinowatym do drugiego stopnia, 
d) osobą związaną z tytułu kurateli, 
5) brałem/ nie brałem* udziału w postępowaniu dotyczącym oferenta, z powodu którego wszczęto 
przeciw mnie dochodzenie służbowe, dyscyplinarne lub karne, 
6) oferentem jest/nie jest* osoba pozostająca wobec mnie w stosunku nadrzędności służbowej, 
7) jestem/nie jestem* osobą, wobec której zostało uprawdopodobnione istnienie okoliczności  
nie wymienionych w pkt. 1-6, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności mojej osoby. 
 
 
 
……………………………………………. 
Czytelny podpis 
* niepotrzebne skreślić 
 
 


