
                                               ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej 

                                                  Tytuł zadania: 

                                                  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
 

Kwota dotacji: 64 020,00 zł  

 

1 

 

Lp.   Nazwa oferenta Kwota 

wnioskowana 

w zł 

Przyznana 

kwota dotacji                

w zł 

          Braki formalne             Uzasadnienie Liczba 

punktów 

przyznanych              

w trakcie 

oceny 

merytorycznej 

1           2          3 4                  5                      6 7 

1 Stowarzyszenie 

SURSUM CORDA 

ul. Lwowska 11 

33-300 Nowy Sącz  

 

 

 

 

  64 020,00 

 

 

  64 020,00 

 

 

__________ 

Oferta spełnia wymagania 

określone: 

 w  ustawie                             

o działalności pożytku 

publicznego                        

i o wolontariacie (tekst 

jednolity Dz.U. z 2020 

r. poz.1057                     

z późn. zm. ),  

 w ustawie o 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej (Dz.U.                              

z 2021r. poz. 945 z 

późn.zm), 

 w ogłoszeniu o 

otwartym konkursie 

ofert. 

 

 

 

 

 

35 
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2 „PASIEKA” 

Fundacja Rozwoju                              

i Wsparcia 

Pl. Kilińskiego 2 

35-005 Rzeszów 

 

 

 

 

 

  64 020,00 

 

 

0 

 

 

__________ 

Oferta została dopuszczona do 

oceny merytorycznej 

       

 

              34 

3 Centrum 

Poradnictwa 

Prawnego 

„PRAWNIKON” 

ul. Warszawska 5/7 

35-205 Rzeszów 

   

 

 

64 020,00 

 

 

 

0 

 

 

                  __________ 

Oferta została dopuszczona do 

oceny merytorycznej 

 

 

             28 

4 Fundacja Rozwoju 

Świadomości 

Obywatelskiej 

Experto Pro Bono 

 ul. Legionów 10 

 22-400 Zamość  

 

 

  64 020,00 

 

 

0 

- brak informacji o mediacji                   

w decyzji Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 

09.07.2019r., znak:   

S-VII.4110.12.3.2019.AB dot. 

wpisania na listę organizacji 

pozarządowych uprawnionych 

do prowadzenia punktów na 

obszarze Województwa 

Podkarpackiego ze wskazaniem 

zakresu udzielania pomocy  

(cz. II ogłoszenia), 

- brak podpisu pod jednym                           

z wymaganych załączników tj. 

informacji zawierającej imiona                

Oferta została odrzucona                        

z przyczyn formalnych 

 

 

 

              

              0 
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i nazwiska adwokatów, radców 

prawnych, doradców 

podatkowych, osób, o których 

mowa w art.11 ust. 3 pkt 2 

ustawy  o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim 

oraz edukacji prawnej lub 

doradców oraz mediatorów,                 

z którymi organizacja zawarła 

umowy o udzielenie 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

lub prowadzenie nieodpłatnej 

mediacji  

(cz. VI, pkt 2 ogłoszenia). 

   

  

 

                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                                       Z up. PREZYDENTA MIASTA 
                  mgr Bogusław Świeży 
                   Zastępca Prezydenta 

 


