
ZARZĄDZENIE Nr 697/PM/2017

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej

Na podstawie art. 11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej (DzU.2015.1255 ze zm.), art. 1 ust 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU.2016.1817 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU.2017.935).

§ 1. 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla 
mieszkańców Miasta Legnicy.

§ 2. 

Zasady, tryb i warunki składania ofert w konkursie, o którym mowa w § 1. oraz warunku realizacji zadania 
określa załącznik do zarządzenia.

§ 3. 

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Legnicy.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 697/PM/2017

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 19 października 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E
Tytuł zadania publicznego: Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej w 2018 r.

Prezydent Miasta Legnicy działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (DzU.2016.1255 ze zm.) w związku 
z art. 4 ust. 1 pkt. 1 b oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (DzU.2016.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania bezpłatnej pomocy 
prawnej w rozumieniu art. 3 ust.1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej.

Tytuł zadania publicznego: Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

I.   Podstawa prawna:

1. art. 4 ust. 1 pkt 1b oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (DzU.2016.1817 ze zm.),

2. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 205 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
(DzU.2015.1255 ze zm.).

II.   Rodzaj zadania:

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (DzU.2015.1255 ze zm.) dla uprawnionych 
mieszkańców miasta Legnicy.

III.    Termin i warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2. Warunki realizacji zadania:

1) nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona uprawnionym, na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej (DzU.2015.1255 ze zm.) w ramach dwóch punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej prowadzonych przez organizację pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU.2016.1817 ze zm.). Oba punkty 
usytuowane będą w Legnicy, przy ul. Kościuszki nr 38,

2) nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona mieszkańcom Miasta Legnica w ramach każdego punktu 
w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie według poniższego harmonogramu:

Punkt Nr 1 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00,

Punkt Nr 2

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 - 16.00.

W przypadku, gdy w dniach o których mowa, przypada dzień ustawowo wolny od pracy, punkt 
nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny,

3) lokal, w którym będzie mieścił się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej może być wykorzystywany wyłącznie 
w celu udzielania takiej pomocy,
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4) wyposażenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej musi zapewniać bezpieczne przechowywanie dokumentów 
zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osób postronnych. Oferentowi/oferentom, 
którym zostanie powierzone zadanie zostanie użyczony lokal wraz
z wyposażeniem (tj. zamykana szafa, komputer, internet mobilny, telefon, biurko oraz krzesło),

5) realizacja zadania następuje po zawarciu umowy określającej szczegółowe warunku realizacji, finansowania 
i rozliczania zadania powierzonego do realizacji,

6) prawidłowość realizacji zadania będzie kontrolowana na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU.2016.1817 ze zm.),

7) podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków,

8) kosztorys ofertowy musi być czytelny i logiczny, należy w nim szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz 
z kosztami jednostkowymi planowanego zadania,

9) w przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy wycenić ich pracę poprzez kalkulację 
czasu pracy i określenie stawki godzinowej,

10) oferent może złożyć jedną ofertę na powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 
tj. punktu Nr 1 lub punktu Nr 2, lub jedną ofertę na powierzenie prowadzenia obu punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej.

IV.   Środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Gmina Legnica w roku 2018 przekaże na realizację zadania dotację w wysokości łącznie 121 451,76 zł 
(słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy brutto).

2. Kwota dotacji na prowadzenie jednego punktu rocznie wyniesie 60 725, 88 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt 
tysięcy siedemset dwadzieścia pięć zł i osiemdziesiąt osiem groszy brutto).

3. Prezydent Miasta Legnicy zastrzega możliwość zmiany kwoty wskazanej w pkt 1 w zależności 
od decyzji organów administracji rządowej w przedmiocie przyznania dotacji na realizacje ww. zadania.

V.   Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 17 listopada 2017 r. o godz.15.30.

VI.   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja 
pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 b i 22 a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r., która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad 
prawnych, informacji prawnych,

2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub 
osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania 
zapewnienia:

- poufność 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 gdy zachodzi 
konflikt interesów,

4) przedstawi dokument opisujący sposób wykonywania zadań, w tym stosowane standardy obsługi
i sposób sprawowana wewnętrznej kontroli jakości udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
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3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnie ze wzorem 
określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań (DzU.2016.1300), stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go 
w terminie, w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

4. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

5. Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, 59-
220 Legnica, Pl. Słowiański nr 8 - z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz tytułu zadania publicznego, 
którego dotyczy oferta. W kopercie może znajdować się tylko jedna oferta. Nie ma możliwości przesyłania ofert 
drogą elektroniczną. W przypadku nadesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do 
Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Legnicy.

6. Oferty powinny być sporządzone czytelnie, w formie pisemnej, w języku polskim.

7. Do wypełnionego formularza oferty podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu organizacji pozarządowej należy dołączyć:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji (za aktualny 
uznaje się zgodny ze stanem faktycznym),

2) statut organizacji,

3) zaświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i wobec Urzędu Skarbowego,

4) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

5) oświadczenie stwierdzające, że nie zachodzą przesłanki o których mowa w art.11 ust.11 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

6) pisemne zapewnienie poufności w związku z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
i dokumentowaniem czynności związanych z udzielaniem takiej pomocy,

7) inne dokumenty jeżeli są wymagane, np. upoważnienie osób do reprezentowania podmiotu, jeżeli dana osoba 
nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa 
zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację zadania publicznego, 
podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami, dokonywania rozliczeń z tych 
funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej.

8. Załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku składania 
załączników w formie kserokopii, każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

9. Nie przewiduje się uzupełniania ofert złożonych w stanie niekompletnym.

10. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,

2) złożenia oferty po terminie,

3) złożenia oferty bez wymaganych załączników,

4) złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszeniem konkursu, np. faksem, pocztą elektroniczną),

5) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu,

6) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

7) złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu działania,

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu
i aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny 
podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

11. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom i pozostają w aktach Urzędu Miasta Legnicy.

Id: 22798223-705A-4ED5-9E67-7EF401C97F26. Przyjęty Strona 3



12. Opiniowania ofert dokona komisja konkursowa powołana w odrębnym trybie na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

13. Wybór organizacji pozarządowej, której zostanie powierzone prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej nastąpi do 30 listopada 2017 r. Od decyzji o wyborze oferty odwołanie nie przysługuje.

14. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) możliwość stabilnej realizacji zadania publicznego, tj. przedłożenie umów lub promes zawartych z adwokatem, 
radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art.11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - od 0 do 5 pkt,

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - od 
0 do 5 pkt,

3) kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie publiczne - od 0 do 5 pkt,

4) planowany przez Oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 
członków - od 0 do 5 pkt,

5) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze - od 0 - 5 pkt,

6) sposób promocji projektu - od 0 do 5 pkt,

15. Dotacja może zostać udzielona organizacji pozarządowej, której projekt uzyska najwyższą ilość punktów.

16. Po dokonaniu wyboru, zgodnie z art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, jego wyniki zostaną niezwłocznie ogłoszone poprzez wskazanie nazw wyłonionych 
Oferentów oraz nazwy zadania publicznego, ze wskazaniem wysokości przyznanych środków na realizację zadania 
publicznego.

17. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Prezydent Miasta Legnica, bez zbędnej zwłoki zawiera 
umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi.

18. Odrzucenie oferty w wyniku oceny formalnej lub merytorycznej, a także nie przyznanie dotacji jest 
ostateczne i nie podlega procedurom odwoławczym.

VII.   Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi 
kosztami.

W roku 2017 Prezydent Miasta Legnicy realizował zadanie publiczne polegające na udzielaniu 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na które otrzymał dotację z budżetu państwa 
w wysokości
125 208 zł brutto (sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiem złotych).

  

VIII.   Postanowienia końcowe:

1) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Legnica i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Legnica pod adresem www.legnica.eu.

2) Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela telefonicznie Wojciech Kondusza Dyrektor Wydziału 
Organizacji, Kadr i Kontroli pod nr telefonu 76/ 72-12-141 oraz Elżbieta Trojan - Imielińska główny specjalista 
w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli pod nr tel. 76/72-12-140.
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