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Wykaz 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,  

z określeniem liczby punktów uzyskanych przez poszczególne oferty 

 

Lp. Nazwa oferenta i adres Liczba 
punktów*  

oferty złożone na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

(Punkt Nr 2) oraz na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego (Punkt Nr 3) 

1. Fundacja TOGATUS PRO BONO, 10-544 Olsztyn ul. Warmińska 7/1 

– oferta nie spełniła wymagań formalnych określonych w 
ogłoszeniu o konkursie, pomimo wezwania nie została uzupełniona 

w terminie, w związku z tym, została odrzucona.  

oferta nie 

podlegała ocenie 
merytorycznej 

2. Związek Młodzieży Wiejskiej, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 6  
lok. 6 

22,5 pkt – w 
zakresie 

prowadzenia 
Punktu Nr 2 

17,5 pkt – w 
zakresie 

prowadzenia 
Punktu Nr 3 

oferty złożone na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

(Punkt Nr 2)  

3. Stowarzyszenie SURSUM CORDA, 33-300 Nowy Sącz ul. Lwowska 

11 

39 pkt 

4. Fundacja HONESTE VIVERE, 04-474 Warszawa ul. Amałowicza-
Tatara 7 

38 pkt 

*
W przypadku ofert na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (Punkt Nr 2) oraz na 

prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Punkt Nr 3) oceny 

merytorycznej dokonano odrębnie dla każdego z zadań. 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert najwyższa liczba punktów możliwa do uzyskania w 

ramach oceny merytorycznej złożonych ofert dokonywanej odrębnie dla każdego z zadań określonych w 

ogłoszeniu o konkursie wynosi 45, przy czym pozytywne rozstrzygnięcie konkursu następuje, gdy 

przynajmniej jedna z ofert uzyska co najmniej 27 punktów.  

 

Podpisy Członków Komisji     Podpis Przewodniczącego Komisji 

  

_________________________                                    _________________________________ 

Ryszard Ożóg                                                              Maciej Podobiński 

 

_________________________ 

Renata Dziedzic 

 

_________________________ 

Krystyna Klisiewicz 
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_________________________ 

Adrian Dębosz 

 

_________________________ 

Katarzyna Świerczek-Mleczko 

 

_________________________ 

Regina Merecik 


