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Propozycja Komisji Konkursowej dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty i przyznania 

dotacji  

 

Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 290/2019 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 14 listopada 

2019 r. w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert jednocześnie na realizację 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu 

Brzeskiego w 2020 roku, rekomenduje jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Stowarzyszenie 

SURSUM CORDA (33-300 Nowy Sącz ul. Lwowska 11) na prowadzenie punktu przeznaczonego 

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (Punkt Nr 2). Oferta Stowarzyszenia SURSUM CORDA 

uzyskała najwyższą, spośród złożonych ofert, liczbę punktów tj. 39 pkt przyznanych według kryteriów i 

punktacji określonej w ogłoszeniu o konkursie. 

Tylko jedna oferta złożona na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego spełniła wymagania formalne. Oferta ta w ramach oceny merytorycznej 

nie uzyskała minimalnej liczby punktów, określonej w ogłoszeniu o konkursie.  

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) w 

przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu 

w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji 

pozarządowej (wyłonionej w otwartym konkursie ofert w części dotyczącej udzielania nieodpłatanej 

pomocy prawnej) powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej. W tej sytuacji Komisja Konkursowa proponuje przyznanie 

Stowarzyszeniu SURSUM CORDA dotacji w pełnej wysokości tj. 128 040,00 zł na realizację zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych zgodnie z art. 11 ust. 2b ww. ustawy na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. 
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