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Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Załącznik Nr 2  
Starostwa Powiatowego w Poznaniu do Uchwały Nr  850/2019 

Zarządu Powiatu w Poznaniu 
                                                                                                                                                                                                                                                                      z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

WYKAZ OFERT NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW FORMALNYCH 

w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku.  

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej i adres Tytuł zadania Numer KRS Uzasadnienie odrzucenia oferty z przyczyn formalnych 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy KÓRNIK 

1. Polskie Centrum 
Mediacji Oddział  
w Poznaniu 
ul. Mickiewicza 33/22, 
60-837 Poznań 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie gminy 
Kórnik 

0000361449 Oferta złożona na zmodyfikowanym formularzu oferty (pkt. III.6 oferty – 
brak kolumny w tabeli). 

2. Fundacja „Taurus” 
Osiedle Stare Żegrze 
143/10 
61-249 Poznań 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacja prawna w 
2020 roku 

0000317051  niezgodność z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  
i ogłoszeniem o konkursie – wskazano w ofercie w opisie merytorycznym 
dot. funkcjonowania punktu NPP: 253 dni roboczych x 4 godziny = 1012 
godz. oraz w zestawieniu kosztów realizacji zadania w poz. liczba 
jednostek: 1012 godz., czyli mniej niż wynika z przepisów (255 dni 
roboczych tj. 1020 godz.), 

 wskazano nieprawidłowy termin realizacji zadania - niezgodny  
z ogłoszeniem o konkursie, 

 niezgodność z ogłoszeniem o konkursie - w tytule zadania brak 
wskazania Punktu, którego oferta dotyczy. 
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Lp. Nazwa organizacji 
pozarządowej i adres Tytuł zadania Numer KRS Uzasadnienie odrzucenia oferty z przyczyn formalnych 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy CZERWONAK 

3. Polskie Centrum 
Mediacji Oddział  
w Poznaniu 
ul. Mickiewicza 33/22, 
60-837 Poznań 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie gminy 
Czerwonak 

0000361449 Oferty złożone na zmodyfikowanym formularzu oferty (pkt. III.6 oferty – 
brak kolumny w tabeli). 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacja na terenie gminy KOSTRZYN 

4. Polskie Centrum 
Mediacji Oddział  
w Poznaniu 
ul. Mickiewicza 33/22, 
60-837 Poznań 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej ze specjalizacją 
mediacja na terenie gminy 
Kostrzyn 

0000361449 Oferty złożone na zmodyfikowanym formularzu oferty (pkt. III.6 oferty – 
brak kolumny w tabeli). 

5. Fundacja „Taurus” 
Osiedle Stare Żegrze 
143/10 
61-249 Poznań 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacja prawna w 
2020 roku 

0000317051  niezgodność z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  
i ogłoszeniem o konkursie – wskazano w ofercie w opisie merytorycznym 
dot. funkcjonowania punktu NPP: 253 dni roboczych x 4 godziny = 1012 
godz. oraz w zestawieniu kosztów realizacji zadania w poz. liczba 
jednostek: 1012 godz., czyli mniej niż wynika z przepisów (255 dni 
roboczych tj. 1020 godz.), 

 wskazano nieprawidłowy termin realizacji zadania - niezgodny  
z ogłoszeniem o konkursie, 

 niezgodność z ogłoszeniem o konkursie - w tytule zadania brak 
wskazania Punktu, którego oferta dotyczy. 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy KOMORNIKI 

6. Polskie Centrum 
Mediacji Oddział  
w Poznaniu 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie gminy 
Komorniki 

0000361449 Oferty złożone na zmodyfikowanym formularzu oferty (pkt. III.6 oferty – 
brak kolumny w tabeli). 



 

3 
 

Lp. Nazwa organizacji 
pozarządowej i adres Tytuł zadania Numer KRS Uzasadnienie odrzucenia oferty z przyczyn formalnych 

ul. Mickiewicza 33/22,  
60-837 Poznań 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy MUROWANA GOŚLINA 

7. Fundacja Ochrony 
Praw Konsumentów 
S&P 
ul. Lodowa 16/3/4,  
60-226 Poznań 

Realizacja zadania publicznego w 
zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
(Lokalizacja Punktu - Biblioteka 
Publiczna, ul. Poznańska 16,  
62-095 Murowana Goślina, Gmina 
Murowana Goślina) oraz edukacji 
prawnej na terenie powiatu 
poznańskiego w 2020 r. 

0000669407  złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (Organizacja nie jest 
wpisana na listę Wojewody Wielkopolskiego w zakresie świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, brak załącznika - decyzji 
Wojewody Wielkopolskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego), 

 oferta niezgodna z ogłoszeniem o konkursie (Punkt zgodnie  
z ogłoszeniem został przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, w ofercie przedstawiono, że Punkt będzie 
przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zmiana 
rodzaju punktu z NPO na NPP). 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy ROKIETNICA 

8. Fundacja Ochrony 
Praw Konsumentów 
S&P 
ul. Lodowa 16/3/4,  
60-226 Poznań 

Realizacja zadania publicznego w 
zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
(Lokalizacja Punktu – Klub Sołecki 
ul. Szamotulska 7, 62-090 
Cerekwica, Gmina Rokietnica) oraz 
edukacji prawnej na terenie 
powiatu poznańskiego w 2020 r. 

0000669407  złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (Organizacja nie jest 
wpisana na listę Wojewody Wielkopolskiego w zakresie świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, brak załącznika - decyzji 
Wojewody Wielkopolskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego),  

 oferta niezgodna z ogłoszeniem o konkursie (Punkt zgodnie  
z ogłoszeniem został przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, w ofercie przedstawiono, że Punkt będzie 
przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zmiana 
rodzaju punktu z NPO na NPP). 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy PUSZCZYKOWO 

9. Fundacja Ochrony 
Praw Konsumentów 

Realizacja zadania publicznego w 
zakresie prowadzenia punktu 

0000669407  złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (Organizacja nie jest 
wpisana na listę Wojewody Wielkopolskiego w zakresie świadczenia 
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Lp. Nazwa organizacji 
pozarządowej i adres Tytuł zadania Numer KRS Uzasadnienie odrzucenia oferty z przyczyn formalnych 

S&P 
ul. Lodowa 16/3/4,  
60-226 Poznań 

nieodpłatnej pomocy prawnej 
(Lokalizacja Punktu - Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo, 
Gmina Puszczykowo) oraz edukacji 
prawnej na terenie powiatu 
poznańskiego w 2020 r. 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, brak załącznika - decyzji 
Wojewody Wielkopolskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego),  

 oferta niezgodna z ogłoszeniem o konkursie (Punkt zgodnie  
z ogłoszeniem został przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, w ofercie przedstawiono, że Punkt będzie 
przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zmiana 
rodzaju punktu z NPO na NPP). 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy BUK 

10. Fundacja Ochrony 
Praw Konsumentów 
S&P 
ul. Lodowa 16/3/4, 
60-226 Poznań 

Realizacja zadania publicznego w 
zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
(Lokalizacja Punktu – Kino 
„Wielkopolanin” Plac Stanisława 
Reszki 29, 64-320 Buk, gmina Buk) 
oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu poznańskiego w 2020 r. 

0000669407  złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (Organizacja nie jest 
wpisana na listę Wojewody Wielkopolskiego w zakresie świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, brak załącznika - decyzji 
Wojewody Wielkopolskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego),  

 oferta niezgodna z ogłoszeniem o konkursie (Punkt zgodnie  
z ogłoszeniem został przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, w ofercie przedstawiono, że Punkt będzie 
przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zmiana 
rodzaju punktu z NPO na NPP). 

 

Sporządziła: Ewa Nykowska 


