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Protok6l postgpowania o powierzenie realizacji zadania publicznego
w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku
publicznego i wolontariacie
Czgi;6,

1.

og6lna

PowierzajAcy:

Powiat Suwalski
Adres siedziby:
ul. Swierkowa 60
16-400 Suwalki

",

Przedmiot powierzenia realizacji zadania publicznego
Nazwa zadania publicznego :
,rPowierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2016 r.
z zakresu prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej"
Sfera zadari publicznych (art.4 ust. I pkt. lb ustawy o dzialalnoSci poZytku
publicznego i wolontariacie): udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej oraz
zrvigkszanie Swiadomo5ci p rawnej spoleczeristwa.
Na realizacj E zadaniapublicznego przeznaczono kwotg: 59 946'00 zl brutto.

Termin realizacji zadania'.01.01.2016 r. -31.12.2016 r.

Forma zlecenia realizacji zadania publicznego: Punkt nieodplatnej pomocy
prawnej na zasadzie filii (w formie mobitnej) prowadzony w 8 gminach
Powiatu Suwalskiego zgodnie z ustalonym z gminami harmonogramem.
Ogloszenie o konkursie zamieszczono na tablicy ogloszeri w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Suwalkach przy ul. Swierkowej 60, w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Suwalkach w dniu 10.11.2015 r.
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Zasady szczeg6lne
Postgpowanie prowadzono na zasadach okreSlonych w:

z dnia

1. Uchwale Nr XXXM98l20l5 Zarzqdu Powiatu w Suwalkach

4 listopada 2015 roku w sprawie ogloszenia naboru przedstawicieli organizacji
pozariqdou,,ych i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o dzialalnoSci
po2ytku puLli.rnlgo i o wolontariacie do komisji konkursowej, opiniuj4cej
of.rty tktud*" na powierzeni e realizacii zadania publicznego Powiatu
Suwalskiego w 2016 r. z zak'resu prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy
prawnej.

2. Uchwale Nr XXXV/103 t2015 Zarzqdt Powiatu w Suwalkach z dnia
l0 listopada 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2016 r.
z zakresu prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej.

3. Uchwale Nr XXXVV105/2015 Zarz1du Powiatu w Suwalkach z dnia
17 listopada 2015 roku w sprawie powolania Komisji Konkursowej
na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2016 r.
z zakresu prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej.

4.

Komisja Konkursowa

w dniu 03.12.2015r. o godz. 10.30 Komisja Konkursowa w skladzie

:

Przewodniczqcy Komisji - Witold Kowalewski
W iceprzewodni czqcy Ko mi sj i - Cezary Grze gorz Zwol iriski
Czlonek Komisji
Sekretarz Komisji - Urszula Makowska
rozpatrzyla oferty na realizacjq zadania publicznego z zaY,resu prowadzenit
punktu nieodplatnej pomocy prawnej
Komisja stwierdzila,2ew odpowiedzi na w/w konkurs wptynqly 3 oferty.
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CzgS6 szczeg6lowa

Informacja o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu

5.

Wymagane warunki udzialu w postQpowaniu spelnia

I

oferta.

Zbiorczaocena spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu zawarta jest
w zal1czniku nr 3 do niniejszego protokolu.

6.

Oferenci wykluczeni
Z postgpowania wykluczono 0 oferent6w lzal. nr

7.

41.

Termin skladania ofert
Termin skladania ofert uplyn4l w dniu 03.12.2015 roku o godz.

8.

10oo.

Otwarcie ofert

l.otwarcie ofert odbylo sig w dniu 03.12.2015r. o godz. 10.30 w sali
konferencyj nej Starostwa Powiatowego w Suwalkach
Adres: l6-400 Suwalki, ul. Swierkowa 60
2. Do uplywu terminu skladania ofert zlo1ono 3 oferty, kt6rych zbiorcze
zestawienie stanowi zal4cznik nr 2.

3.W otwarciu ofert u€zestni€zy+i/nie uczestniczyli* przedstawiciele oferent6w.
Lista obecnoSci stanowi zalEcznikm T.
9.

Oferty odrzucone.
Odrzucono 2 oferty lzal. nr 51.
* - niepotrzebne skreilit
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Oferta naj ko rzystniej sza
Na podstawie $16 za\qcznika (Regulamin Pracy Komisji Konkursowej) do uchwaly
nr XXXVIll05l20l5 Zarz4du Powiatu w Suwalkach z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie powolania Komisji Konkursowej na powierzenie realizacji zadania
publicznego Powiatu Suwalskiego w 2016 r. z zakrest prowadzenia punktu
nieodplatnej pomocy prawnej,
Komisja Konkursowa proponuje Zarzqdowi Powiatu do realizacji tego zadania

ofertg: nr 3
STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOLECZNO GOSPODARCZYCH im. Kr6la Zygmunta Augusta w Augustowie

nazwa oferenta :

adres : ul. Rynek Zygmunta Augusta 27r16-300 August6w

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nr 3 zlohona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Spoleczno-Gospodarczych
im. Kr6la Zygmtnta Augusta w Augustowie spelnia wszystkie wymogi okreSlone
w ogloszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Powiatu Suwalskiego w 2016 r. z zal<resu prowadzenia punktu
nieodplatnej pomocy prawnej. Stowarzyszenie gwarantuje w petni wykonywanie
powierzenia udzielania nieodplatnej pomocy prawnej narzecz mieszkaflc6w Powiatu
Suwalskiego, posiada odpowiednie doSwiadczenie w realizacji tego typu zadan, oraz
potencjal ludzki do ich wykonywania. Dotychczasowa wsp6lpraca organizacji
z administracj4 publicznq przebiegala w spos6b rzetelny, a rozliczanie sig z dotacji
nastgpowalo terminowo.

11. Decyzja Zarz4du Powiatu w Suwalkach
zarz4dPowiatu w Suwalkach na posiedzeniu w dniu
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