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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  74/2018 

Zarządu Powiatu w Poznaniu 
z dnia 12 grudnia 2018 r. 

 

WYKAZ OFERT NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW FORMALNYCH 

w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego  

 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Tytuł zadania Numer KRS Powody odrzucenia oferty 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy        KOMORNIKI 

1. 

Fundacja Honesta Vita 

ul. Pawła Włodkowica 
10/12 

50-072 Wrocław 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie Gminy Komorniki 

0000426608 - zapisy zawarte w standardach obsługi i wewnętrznym systemie kontroli 
jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej są niezgodne  
z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

2. 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

ul. Wiejska 18/20, 
00-490 Warszawa 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie gminy Komorniki 

0000041349 - niezgodne z ogłoszeniem o konkursie potwierdzenie kserokopii 
załączonych dokumentów za zgodność z oryginałem, 

- do oferty załączono kserokopię dokumentu niepotwierdzoną za zgodność 
z oryginałem 

3. 

Fundacja Togatus Pro 
Bono 

ul. Warmińska 7/1 
10-544 Olsztyn 

Prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej – PUNKT: Urząd 
Gminy Komorniki 

0000403888 - w kalkulacji wyceniono wkład rzeczowy 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy          KOSTRZYN 
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Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres 
Tytuł zadania Numer KRS Powody odrzucenia oferty 

4. 

Fundacja Honesta Vita 

ul. Pawła Włodkowica 
10/12 

50-072 Wrocław 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie Gminy Kostrzyn 

0000426608 - zapisy w standardach obsługi i wewnętrznym systemie kontroli jakości 
udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej są niezgodne z przepisami 
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej 

5. 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

ul. Wiejska 18/20, 

00-490 Warszawa 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie gminy Kostrzyn 

0000041349 - niezgodne z ogłoszeniem o konkursie potwierdzenie kserokopii 
załączonych dokumentów za zgodność z oryginałem, 

- do oferty załączono kserokopię dokumentu niepotwierdzoną za zgodność 
z oryginałem 

6. 

Fundacja Togatus Pro 
Bono 

ul. Warmińska 7/1 

10-544 Olsztyn 

Prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej – PUNKT: Urząd 
Miejski w Kostrzynie 

0000403888 - w kalkulacji wyceniono wkład rzeczowy 

7. 

Polskie Centrum 
Mediacji Oddział w 
Poznaniu 

ul. Mickiewicza 33/22 

60-837 Poznań 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie gminy Kostrzyn (Urząd 
Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 
Kostrzyn) 

0000361449 - do oferty załączono kserokopię dokumentu niepotwierdzoną za zgodność 
z oryginałem 

 

 

  



 

3 

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy        ROKIETNICA 

8. 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Działania Dolina Samy 

ul. Szamotulska 7 

Cerekwica 

62-090 Rokietnica 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie gminy Rokietnica 

0000314141 - zakres zadania opisany w ofercie jest niezgodny z przepisami ustawy  
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej 

- złożenie oferty bez wymaganego załącznika (załączono do oferty promesę 
zawarcia umowy z radcą prawnym, podczas gdy wymagane było 
załączenie umowy) 

9. 

Fundacja Honesta Vita 

ul. Pawła Włodkowica 
10/12 

50-072 Wrocław 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie Gminy Rokietnica 

0000426608 - zapisy w standardach obsługi i wewnętrznym systemie kontroli jakości 
udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej są niezgodne z przepisami 
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej 

10. 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

ul. Wiejska 18/20, 

00-490 Warszawa 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie gminy Cerekwica 

0000041349 - niezgodne z ogłoszeniem o konkursie potwierdzenie kserokopii 
załączonych dokumentów za zgodność z oryginałem 

 

11. 

Fundacja Togatus Pro 
Bono 

ul. Warmińska 7/1 

10-544 Olsztyn 

Prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej – PUNKT: Klub 
Sołecki w Cerekwicy 

0000403888 - w kalkulacji wyceniono wkład rzeczowy 
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Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy       CZERWONAK 

12. 

Fundacja Honesta Vita 

ul. Pawła Włodkowica 
10/12 

50-072 Wrocław 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie Gminy Czerwonak 

0000426608 - zapisy w standardach obsługi i wewnętrznym systemie kontroli jakości 
udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej są niezgodne z przepisami 
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej  

13. 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

ul. Wiejska 18/20, 

00-490 Warszawa 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie gminy Czerwonak 

0000041349 - niezgodne z ogłoszeniem o konkursie potwierdzenie kserokopii 
załączonych dokumentów za zgodność z oryginałem, 

- do oferty załączono kserokopię dokumentu niepotwierdzoną za zgodność  
z oryginałem 

14. 

Fundacja Togatus Pro 
Bono 

ul. Warmińska 7/1 

10-544 Olsztyn 

Prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej – PUNKT: Urząd 
Gminy Czerwonak i Siedziba Straży 
Gminnej Koziegłowy  

0000403888 

 

- w kalkulacji wyceniono wkład rzeczowy 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy      MUROWANA GOŚLINA 

15. 

Fundacja Honesta Vita 

ul. Pawła Włodkowica 
10/12 

50-072 Wrocław 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Gminy 
Murowana Goślina 

0000426608 Nie załączono do oferty zaświadczenia o ukończeniu przez osobę określoną 
w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.) z oceną pozytywną szkolenia  
z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo zaświadczenie 
potwierdzające posiadanie przez nią wiedzy i umiejętności w tym zakresie, 
wydanego przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu 
doszkalającego. 
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Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy       POBIEDZISKA 

16. 

Fundacja Honesta Vita 

ul. Pawła Włodkowica 
10/12 

50-072 Wrocław 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Gminy 
Pobiedziska 

0000426608 Nie załączono do oferty zaświadczenia o ukończeniu przez osobę określoną 
w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.) z oceną pozytywną szkolenia  
z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo zaświadczenie 
potwierdzające posiadanie przez nią wiedzy i umiejętności w tym zakresie, 
wydanego przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu 
doszkalającego. 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy      KÓRNIK 

17. 

Fundacja Honesta Vita 

ul. Pawła Włodkowica 
10/12 

50-072 Wrocław 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Gminy 
Kórnik 

0000426608 Nie załączono do oferty zaświadczenia o ukończeniu przez osobę określoną 
w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.) z oceną pozytywną szkolenia  
z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo zaświadczenie 
potwierdzające posiadanie przez nią wiedzy i umiejętności w tym zakresie, 
wydanego przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu 
doszkalającego. 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy        STĘSZEW 

18. 

Fundacja Honesta Vita 

ul. Pawła Włodkowica 
10/12 

50-072 Wrocław 

Powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Gminy 
Stęszew 

0000426608 Nie załączono do oferty zaświadczenia o ukończeniu przez osobę określoną 
w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.) z oceną pozytywną szkolenia  
z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo zaświadczenie 
potwierdzające posiadanie przez nią wiedzy i umiejętności w tym zakresie, 
wydanego przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu 
doszkalającego. 

 

 


