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Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                   Załącznik Nr 2  
Starostwa Powiatowego w Poznaniu      do Uchwały Nr  1753/2020 
                                                                                                                                                                                                                                                Zarządu Powiatu w Poznaniu 

   z dnia 25 listopada 2020 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 2021 roku.  

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

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy MUROWANA GOŚLINA 

1. Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA 
ul. Lwowska 11 
33-300 Nowy Sącz 

Prowadzenie w 2021 roku punktu 
świadczenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie powiatu 
poznańskiego – Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej w Murowanej 
Goślinie 

0000020382  - oferta zawiera błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania, 

- wnioskowana kwota dotacji wskazana w kalkulacji (pkt V w ofercie) jest 
wyższa niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie. 

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

Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej – Biblioteka 
Publiczna, ul. Poznańska 16, 62-
095 Murowana Goślina 

0000317051 - załącznik będący kopią dokumentu nie został potwierdzony za 
zgodność z oryginałem  (decyzja Wojewody)                                                                                                           

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy CZERWONAK 

3. Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA 
ul. Lwowska 11 
33-300 Nowy Sącz 

Prowadzenie w 2021 roku punktu 
świadczenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie powiatu 
poznańskiego – Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej w Koziegłowach – 
gmina Czerwonak 

0000020382 - oferta zawiera błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania, 

- wnioskowana kwota dotacji wskazana w kalkulacji (pkt V w ofercie) jest 
wyższa niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie. 
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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 gmin PUSZCZYKOWO i SUCHY LAS 

4. Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA 
ul. Lwowska 11 
33-300 Nowy Sącz 

Prowadzenie w 2021 roku punktu 
świadczenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie powiatu 
poznańskiego – Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej w Puszczykowie i 
Golęczewie – gmina Suchy Las 

0000020382 - oferta zawiera błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania, 

- wnioskowana kwota dotacji wskazana w kalkulacji (pkt V w ofercie) jest 
wyższa niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie. 

5. Fundacja Rozwoju 
Świadomości 
Obywatelskiej 
EXPERTO PRO BONO 
ul. Legionów 10 
22-400 Zamość 

Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1, 
62-040 Puszczykowo; Budynek 
Dworca Kolejowego, ul. Dworcowa 
21B, 62-001Golęczewo, Gmina 
Suchy Las 

0000582999 - załącznik będący kopią dokumentu nie został potwierdzony za 
zgodność z oryginałem ( decyzja Wojewody) 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacja na terenie gminy KOSTRZYN 

6. Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA 
ul. Lwowska 11 
33-300 Nowy Sącz 

Prowadzenie w 2021 roku punktu 
świadczenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie powiatu 
poznańskiego – Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej ze specjalizacją 
mediacja w Kostrzynie 

0000020382 - oferta zawiera błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania, 

- wnioskowana kwota dotacji wskazana w kalkulacji (pkt V w ofercie) jest 
wyższa niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie. 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy ROKIETNICA 

7. Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA 
ul. Lwowska 11 
33-300 Nowy Sącz 

Prowadzenie w 2021 roku punktu 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na 
terenie powiatu poznańskiego – 
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa 
Obywatelskiego w Cerekwicy – 
gmina Rokietnica 

0000020382 - oferta zawiera błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania, 

- wnioskowana kwota dotacji wskazana w kalkulacji (pkt V w ofercie) jest 
wyższa niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie. 
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Lp. Nazwa organizacji 
pozarządowej i adres Tytuł zadania Numer KRS Uzasadnienie odrzucenia oferty z przyczyn formalnych 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy BUK 

8. Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA 
ul. Lwowska 11 
33-300 Nowy Sącz 

Prowadzenie w 2021 roku punktu 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na 
terenie powiatu poznańskiego – 
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa 
Obywatelskiego w Buku 

0000020382 - oferta zawiera błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania, 

- wnioskowana kwota dotacji wskazana w kalkulacji (pkt V w ofercie) jest 
wyższa niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie. 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy KÓRNIK 

9. Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA 
ul. Lwowska 11 
33-300 Nowy Sącz 

Prowadzenie w 2021 roku punktu 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na 
terenie powiatu poznańskiego – 
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa 
Obywatelskiego w Kórniku 

0000020382 - oferta zawiera błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania, 

- wnioskowana kwota dotacji wskazana w kalkulacji (pkt V w ofercie) jest 
wyższa niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie. 

10 Stowarzyszenie Na 
Rzecz Wsparcia 
Rodziny „Strefa 
Rodziny” 
os. Stare Żegrze 131/3 
61-249 Poznań 

Prowadzenie punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej w Ośrodku Pomocy 
Społecznej ul. Poznańska 34A w 
Kórniku 

0000540510 - oferta zawiera błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania, 

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy KOMORNIKI 

11. Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA 
ul. Lwowska 11 
33-300 Nowy Sącz 

Prowadzenie w 2021 roku punktu 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na 
terenie powiatu poznańskiego – 
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa 
Obywatelskiego w Komornikach 

0000020382 - oferta zawiera błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania, 

- wnioskowana kwota dotacji wskazana w kalkulacji (pkt V w ofercie) jest 
wyższa niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie. 

 


