
Zarządzenie Nr 529/2015
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 13 listopada 2015 r.            

w sprawie  ustalenia  treści  ogłoszenia  dotyczącego  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację
w 2016 roku zadania publicznego. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255)  zarządza
się, co następuje:

§ 1 

Ustala się treść ogłoszenia Prezydenta Miasta Kalisza, dotyczącego otwartego konkursu ofert na
realizację w 2016 roku zadania publicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2
1.Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  Wiceprezydentowi  Miasta
Kalisza.
2.Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu              

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński



      Załącznik 
      do Zarządzenia nr 529 /2015 
     Prezydenta Miasta Kalisza 

       z dnia 13 listopada 2015 r.

Prezydent Miasta Kalisza
ogłasza

otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, wraz z udzieleniem dotacji na ich prowadzenie w 2016 roku.

Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie: 

-    ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.

      z 2015 r. poz. 1255)

− ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.),

Adresat  konkursu:  Konkurs  skierowany  jest  do  organizacji  pozarządowych  prowadzących
działalność pożytku publicznego.

Forma realizacji zadania: powierzenie 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 119.892 zł

Termin i  miejsce realizacji zadania:  od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. (w przeciętnym wymiarze
5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie).
Zdanie będzie realizowane w następujących punktach:
1. Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu ul. Graniczna 1,
2. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18.

Warunki realizacji zadania: 

− posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

− przedstawienie zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym,
doradcą  podatkowym  lub  osobą  posiadającą  wyższe  wykształcenie  prawnicze
z odpowiednim doświadczeniem praktycznym,

− gwarancja  należytego  wykonania  zadania,  w  szczególności  przez  złożenie  pisemnego
zobowiązania: dot. zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy
prawnej  i  jej  dokumentowaniem  oraz  dot.  zapewnienia  profesjonalnego  i  rzetelnego
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt
interesów.

Warunki składania ofert:
1. Oferty na  realizację  zadań będących  przedmiotem otwartego  konkursu  ofert  należy składać

w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Otwarty konkurs ofert –
nieodpłatna  pomoc  prawna”  w  terminie   do  dnia  4  grudnia  2015  r.  do  godziny  15.30



w  Wydziale  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu,
ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 120. W przypadku nadesłania oferty pocztą o dotrzymaniu
terminu decyduje data stempla pocztowego. 

2. Oferty  sporządzone  wadliwie  albo  niekompletne  co  do  wymaganego  zestawu  dokumentów
i  informacji,  a  także  złożone  po  terminie  lub  przesłane  drogą  elektroniczną  nie  będą
rozpatrywane.

3.  Oferty należy składać wg wzoru oferty zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
     Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
     dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
     (Dz. U. Nr 6, poz. 25). Wzory druku oferty można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych
      i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 103.
4.  Dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych oraz wyboru kilku realizatorów  zadania.

Tryb wyboru ofert:

Decyzję o wyborze ofert podejmie Prezydent Miasta Kalisza, po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej dotyczącą złożonych ofert, w terminie do dnia  11 grudnia 2015 r.

Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert wraz z załącznikami zgodnie z Zarządzeniem
Nr 585/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2014 r. (z późn. zm.)  w sprawie
ustalenia  Regulaminu  dotyczącego  oceny  formalnej  i  merytorycznej  ofert  realizacji  zadań
publicznych złożonych w następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert. 
Oferty będą podlegały ocenie formalnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz ocenie
merytorycznej zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 

Podstawowe kryteria oceny merytorycznej: 

 zasadność,  realność,  efektywność  i  spójność  zaplanowanych działań  oraz  czy ich  realizacja
służy osiągnięciu zaplanowanych rezultatów i celu zadania publicznego;

 realność  zakładanych  wydatków  i  ich  adekwatność  do  planowanych  działań,  w  tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz czy są to wydatki kwalifikowalne;

 zasoby  kadrowe  i  rzeczowe  przewidywane  do  wykorzystania  przy  realizacji  zadania  i  ich
adekwatność do zaplanowanych działań; 

 ocena rzetelności i terminowości rozliczenia zleconych zadań publicznych w przypadku gdy
podmiot w latach poprzednich otrzymał dotację.

Postanowienia końcowe:

1. Dotacje na realizację zadań zostaną przyznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) oraz
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2014, poz.1118 z późn. zm.). 

2. Wyniki  konkursu  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  w  formie  komunikatu
umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kalisz.pl oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (Główny Rynek 20).

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


