
Załącznik  nr 6 do ogłoszenia 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY  

NA POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY 

PRAWNEJ 

 

OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE OFERTY 

1. Rodzaj zadania publicznego 

określonego w konkursie 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzeg w 2020 roku 

2. Tytuł zadania publicznego 
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzeg w 2020 roku 

3. Nazwa i adres organizacji   
4. Numer 

oferty 
 

Lp. Opis kryteriów Maksymalna ilość 

punktów  

Przyznana ilość 

punktów  

1 

 

Możliwość realizacji zdania publicznego przez oferenta: 

a) merytoryczna (w jakim stopniu oferta odpowiada 

warunkom realizacji zadania)  

b) organizacyjna (posiadanie odpowiedniego 

doświadczenia, potencjału ludzkiego, ekonomicznego 

i rzeczowego) 

od 0 do 10 pkt.  

2 

 

Kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja 

pozarządowa będzie realizowała zadanie (dotyczy osób 

adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych oraz 

osób wymienionych w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy – na podstawie 

przedłożonych przez oferenta umów z tymi osobami). 

od 0 do 10 pkt.  

3 

 

Koszty wynagrodzeń (koszty wynagrodzeń osób wymienionych 

w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy, płatne 

z wnioskowanej dotacji.  

od 0 do 10 pkt.  

4 

 

Realizacja nieodpłatnej mediacji w tym: 

a) ilość osób mających uprawnienia do przeprowadzania 

mediacji z którymi podpisano umowy na prowadzenie 

mediacji w punktach,  

b) organizacja mediacji w punktach w tym zapewnienie jej 

przeprowadzenia w prowadzonych punktach 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

od 0 do 10 pkt.  

5 

 

Doświadczenie oferenta (dotychczasowe doświadczenie oferenta 

w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad 

prawnych, informacji prawnych; ocenie podlegać będą zadania 

zrealizowane w latach poprzednich).  

od 0 do 10 pkt.  

6 

 

Udział wolontariuszy w realizacji zadania (na podstawie 

przedłożonych przez oferenta porozumień o wolontariacie 

z osobami o których mowa w art. 11 ust. 6b ustawy; ocenie 

podlegać będzie zaplanowany harmonogram pracy wolontariuszy, 

wykonujących świadczenia w ramach prowadzonych punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej.  

od 0 do 10 pkt.  

7 

 

Jakość wykonania zadania (na podstawie przedłożonego przez 

oferenta dokumentu opisującego stosowane standardy obsługi 

od 0 do 5 pkt.  
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i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej 

pomocy prawnej) 

8 

Ocena sposobu realizacji i rozliczenia zleconych w latach 

poprzednich zadań publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność 

i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 

środków.  

od 0 do 5 pkt.  

 Ilość punktów  maksymalnie:  70 pkt.  przyznane:   

 

Pozytywną opinię otrzymają oferty, które uzyskają powyżej 50% możliwych do przyznania punktów. 
 

 

Uwagi: 

 

…………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

 

Podpis oceniającego 

 

 

..................................................... 


