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Protokół Nr 1/2022 

z dnia 22 listopada 2022 r. 

z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert organizacji 

pozarządowych na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej 

w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 

powiatu parczewskiego w 2023 roku. 

Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 137/766/2022 Zarządu Powiatu w Parczewie z 

dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych 

ofert organizacji pozarządowych na realizację zleconego zadania z zakresu administracji 

rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu  przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

terenie powiatu parczewskiego w 2023 roku odbyła posiedzenie w następującym składzie: 

1. Maciej Turek                        - Przewodniczący 

2. Grzegorz Tyborowski            - Członek 

3. Małgorzata Chilimoniuk        - Członek 

Obecni na posiedzeniu zgodnie z załączoną listą obecności. 

Termin składania ofert upłynął w dniu 21 listopada 2022 roku o godz. 1530. 

Na otwarty konkurs wpłynęło 5 ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji 

rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

terenie powiatu parczewskiego w 2023 roku. 

 

I. Komisja dokonała komisyjnego otwarcia ofert i przeprowadziła ocenę formalną. 

1. Oferta nr 1 – Fundacja Inter Vivos, ul. Kłobucka 8c/126, 02-699 Warszawa 

Wartość całkowita oferty – 91 020,00 zł 

Wnioskowana kwota dotacji – 64 020,00 zł 

Oferta spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie. 

 

2.  Oferta nr 2 – Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono,                      

ul. Legionów 10, 22-400 Zamość 

Wartość całkowita oferty – 169 926,00 zł 

Wnioskowana kwota dotacji – 64 020,00 zł 

Oferta spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie. 

 

3. Oferta nr 3 – PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia, ul. Kilińskiego 2,                       

35-005 Rzeszów 

Wartość całkowita oferty – 119 980,00 zł 

Wnioskowana kwota dotacji – 64 020,00 zł 

Oferta spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie. 
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4. Oferta nr 4 – Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz 

Wartość całkowita oferty – 154 748,00 zł 

Wnioskowana kwota dotacji – 64 020,00 zł 

Oferta spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie. 

 

5. Oferta nr 5 – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn 

Wartość całkowita oferty – 96 300,00 zł 

Wnioskowana kwota dotacji – 64 020,00 zł 

Oferta spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie. 

 

 

II. W drugiej części posiedzenia Komisja dokonała oceny merytorycznej ofert złożonych 

w ramach otwartego konkursu, które spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu 

o konkursie.  

Przy ocenie merytorycznej Komisja brała pod uwagę następujące kryteria: 

a) merytoryczną zawartość oferty (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji 

zadania, spójność opisu działań z harmonogramem, określenie realnych i mierzalnych 

rezultatów zadania) - ocena 0-10 pkt.; 

b) dotychczasowe doświadczenie organizacji w realizacji zadania będącego przedmiotem 

konkursu (ponad okres 2 lat) - ocena 0-5 pkt.; 

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie 

będzie realizowane (posiadanie odpowiedniego potencjału ludzkiego, ekonomicznego 

i rzeczowego, w tym świadczenia wolontariuszy) – ocena 0-10 pkt.; 

d) sposób promocji punktu (zaproponowane formy promocji punktu, częstotliwość promocji) – 

ocena 0-5 pkt. 

e) sposób realizacji działań z zakresu edukacji prawnej – ocena 0-5 pkt. 

Wyniki oceny merytorycznej ofert przedstawiają się następująco: 

Nazwa oferenta 

Wartość 

całkowita 

oferty 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

Łączna 

liczba 

uzyskanych 

punktów 

Proponowana 

kwota dotacji 

Fundacja Inter Vivos,                 

ul. Kłobucka 8c/126,                  

02-699 Warszawa 

91 020,00 zł 64 020,00 zł 25 0,00 zł 

Fundacja Rozwoju Świadomości 

Obywatelskiej Experto Pro Bono,                      

ul. Legionów 10, 22-400 Zamość 

169 926,00 zł 64 020,00 zł 29 64 020,00 zł 
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PASIEKA                             

Fundacja Rozwoju i Wsparcia,                                         

ul. Kilińskiego 2,                                  

35-005 Rzeszów 

119 980,00 zł 64 020,00 zł 25 0,00 zł 

Stowarzyszenie Sursum Corda,                                             

ul. Lwowska 11,                              

33-300 Nowy Sącz 

154 748,00 zł 64 020,00 zł 25 0,00 zł 

Fundacja TOGATUS PRO 

BONO, ul. Warmińska 7/1,           

10-544 Olsztyn 

96 300,00 zł 64 020,00 zł 24 0,00 zł 

Wobec powyższych, na podstawie oceny złożonych ofert, Komisja rekomenduje wybór 

Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu, 

ul. Legionów 10, 22-400 Zamość jako organizacji pozarządowej do realizacji zleconego 

zadania w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

parczewskiego w 2023 roku. 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

 

Podpisy Komisji: 

1. /-/Maciej Turek 

2. /-/Grzegorz Tyborowski 

3. /-/Małgorzata Chilimoniuk 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności Komisji - szt. 1 

2. Oferty konkursowe - szt. 5 

3. Formularze oceny formalnej i merytorycznej oferty - szt. 5 

4. Zbiorczy formularz oceny merytorycznej oferty - szt. 1 

 


