Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
……………………………………..………..
(Nazwa lub pieczęć adresowa oferenta)

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Przystępując do udziału w konkursie na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji
rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2020
roku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Sztumskiego, oświadczam w imieniu Oferenta, że organizacja
pozarządowa:
1) zobowiązuję się do zapewnienia poufności w związku z realizacją zadania oraz dokumentowania,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
2) zobowiązuję się do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego realizowania zadania, w
szczególności gdy zachodzi konflikt interesów oraz zapewnienia przestrzegania zasad zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
3) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej
nieodpłatnej pomocy prawnej,*
4) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego
poradnictwa obywatelskiego,*
5) posiada, co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem
porad prawnych, informacji prawnych lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego – w
przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,*
6) posiada, co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się ze
świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio
poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań
wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego,*
7) posiada umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawny, doradcą podatkowym, lub
osobą, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia
prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w
wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze
świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do
czynności prawnych oraz nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej,*
8) umowy lub promesy ich zawarcia z osobą, która posiada wykształcenie wyższe, ukończyła z oceną
pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo posiada
doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie
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potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot
uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, korzysta z pełni praw
publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była karana za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – w przypadku
prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,*
9) o braku przesłanek wykluczających przystąpienie do konkursu,

………………………………………………………………………………
(podpis oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

*jeśli nie dotyczy, niewłaściwe skreślić
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