
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
         

KARTA OCENY FORMALNEJ

Oceniający ofertę: Komisja Konkursowa

Rodzaj Zadania Publicznego: nieodpłatna pomoc prawna 

Numer oferty której dotyczy ocena: ..................................................................................................................

Nazwa oferenta: .................................................................................................................................................  

KRYTERIA FORMALNE TAK NIE
1. Oferta jest złożona  przez kwalifikującego się oferenta.

2. Oferta został złożona w terminie. 

3. Oferta została złożona na poprawnym druku.

4. Realizacja działań jest zgodna z celami statutowymi i sposobami ich
    realizacji określonymi w statucie lub innym dokumencie regulującym
    działalność oferenta.  

5. Oferta jest podpisana przez upoważnione do tego osoby.

6. Termin realizacji zadani jest zgodny z wymogami podanymi w ogłoszeniu 

7. Oferent złożył kopię aktualnego odpisu z z KRS lub wydruk ze strony
   internetowej https://ems.ms.gov.pl/, lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji
   lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie
   osób go reprezentujących.   

8. Oferent złożył kopię statutu lub innego dokumentu regulującego działalność
    oferenta. 

9. Oferent złożył dokument potwierdzający spełnienie warunku posiadania co
    najmniej 2 letniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z
    udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych. 

10. oferent złożył kopię zawartej umowy i promesy ich zawarcia z
     adwokatem, radcą  prawnym, doradca podatkowym lub osobą, o której
     mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
     edukacji prawnej.

11. Oferent złożył oświadczenie, że nie jest wykluczony z ubiegania się o
     powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa  w art. 11 ust.
     11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
     edukacji prawnej. 

12. Oferent złożył pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w
     związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej
     dokumentowaniem oraz profesjonalnego i rzetelnego udzielania
     nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi
     konflikt interesów.  

13. Oferent złożył kopie dokumentów poświadczone za zgodność z
     oryginałem oraz opatrzone data przez upoważnione osoby wskazane w
     KRS. 

OFERTA:

1. spełnia wymogi formalne                  ❑
2. nie spełnia wymogów formalnych    ❑                                                 Czytelne podpisy członków komisji: 

                                                                                                                                          


