Załącznik nr 3 do uchwały Nr 106/374/2021
Zarządu Powiatu Namysłowskiego
                                                                                               z dnia 26 października 2021 r


 Karta Merytorycznej Oceny Oferty
Zadanie z zakresu  „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2022 roku                    w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8”

dokonana w dniu ……………..………..

Nazwa Oferenta:   


L.p
Kryteria oceny merytorycznej
Liczba punktów możliwych
Liczba przyznanych punktów
1.
Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta:
0-22 pkt

1.1
- merytoryczna ( stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania)
0-10 pkt

1.2
- organizacyjna ( posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego)
0-5 pkt

1.3
- dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami w tym uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych przez Powiat Namysłowski zadań publicznych w poprzednich latach
0-5 pkt

1.4
- suma ubezpieczenia organizacji od odpowiedzialności cywilnej
0-2 pkt

2
Kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( zasadność i rzetelność określenia kosztów).
0-10 pkt 

3
Proponowana jakość zadania, kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja będzie realizowała zadanie:
0-12 pkt

3.1
- świadczenie zadania przez adwokata lub radcę prawnego, bądź doradcę o którym mowa w art.11 ust. 3a
0-2 pkt

3.2
- lub osobę spełniającą warunki określone w art.11 ust. 3 pkt 2 
0-1 pkt

3.3
- realizacja nieodpłatnej mediacji
0-3 pkt

3.4
- proponowane dodatkowe działania promocyjne realizacji zadania publicznego
0-3 pkt

3.5
- proponowane dodatkowe działania związane z realizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej np. organizacja, udostępnienie  i obsługiwanie  systemu zgłoszeń  telefonicznych dla punktów   npp i npo w powiecie, oferta uruchomienia systemu zgłoszeń  za pośrednictwem    komunikacji elektronicznej,
0-3 pkt

4.
Planowany wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji 
0-8 pkt

4.1
- wkład rzeczowy

0-3 pkt

4.2
- świadczenia wolontariuszy, o których mowa w art.11 ust. 6b ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  wykonywane  w siedzibach punktów npp lub  npo - udokumentowane  zawartymi porozumieniami  o wolontariacie przedstawionymi  w ramach oferty 
0-3 pkt

4.3
-  praca społeczna członków organizacji pozarządowej przy realizacji zadania 

0-2 pkt

5
Realizacja zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich- doświadczenie organizacji 
0-6 pkt 

5.1
- liczba wykonywanych zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnej w ostatnich 2 latach, koszt projektów, opinie i rekomendacje instytucji i podmiotów udzielających dotacji na zrealizowane projekty
0-3 pkt

5.2
- liczba wykonywanych zadań związanych z prowadzeniem edukacji prawnej 
0-3 pkt 

Maksymalna liczba punktów
58 pkt

	
Podpisy komisji:
Przewodniczący komisji
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Członek komisji
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Członek komisji
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………………………………………………………
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