Biuro Dyrektora Generalnego

Warszawa, 03.11.2016 r.

Pytania zgłoszone w związku z ofertą konkursową na realizację zadania
„Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-30 grudnia
2016 r.”
PYTANIE NR 5

Czy z uwagi na fakt, że realizacja zadania przewidziana jest w okresie do dnia 31.12.2016 r.
możliwe jest udzielanie porad również w tym ostatnim dniu?
PYTANIE NR 6

Czy jeśli Urząd nie przewiduje finansowania pomocy w dniu 31.12.2016 r. jest możliwe, aby
organizacja świadczyła taką pomoc w ramach środków własnych, traktując to jako wkład
własny do realizacji zadania?
Skrócenie terminu udzielania porad do dnia 30 grudnia 2016 roku, zgodnie z zamierzeniem UOKiK,
miało na celu pozostawienie organizacjom jednego dnia (31 grudnia) na załatwienie spraw
organizacyjnych, dokonanie rozliczeń z konsultantami oraz wszelkich płatności m. in. związanych
z wynagrodzeniami i ewentualnie pochodnymi od wynagrodzeń. Organizacja może zatem
udzielać porad 31 grudnia 2016 roku, ale nie ma takiego obowiązku. UOKiK w związku z tym nie
przewiduje finansowania porad udzielanych tego dnia, a gdy organizacja będzie świadczyć pomoc
w ramach własnych środków, nie będzie zaliczać tego jako wkładu własnego organizacji, ponieważ
zadanie jest realizowane w formie powierzenia.
PYTANIE NR 7

Czy może w konkursie brać udział organizacja pozarządowa, która nie wykonuje czynności
pożytku publicznego pt.: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania"
świadomości prawnej społeczeństwa;"
Zgodnie

z

wymogami

zawartymi

w

ogłoszeniu,

udział

w

konkursie

może

brać:

1. Oferent posiadający status organizacji pozarządowej lub innego podmiotu prowadzącego
działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 j.t. ze zm.).
2. Oferent będący organizacją, do której statutowych zadań należy ochrona interesów konsumentów
(zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów –
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Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.).
3. Oferent będący jest organizacją społeczną niezależną od przedsiębiorców i ich związków,
a) nie prowadzący działalności gospodarczej lub
b) prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i przeznaczający dochód
z tej działalności wyłącznie na realizację celów statutowych organizacji, zgodnie z art. 4 pkt 13
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015 r., poz. 184
ze zm.).
4. Oferent wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:
a) Oferent należycie zrealizował minimum jeden projekt o charakterze edukacyjnym lub
informacyjnym lub szkoleniowym lub promocyjnym lub obywatelskim lub doradztwa prawnego,
którego wartość wynosiła minimum 50% kwoty oferty złożonej (kwoty o jaką aplikuje Oferent w
ramach złożonej oferty); lub
b) osoba, która będzie bezpośrednio brała udział w projekcie w roli osoby
nadzorującej/koordynującej
realizację
projektu,
uczestniczyła
w
roli
osoby
nadzorującej/koordynującej realizację projektu w minimum jednym należycie zrealizowanym
projekcie o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym lub szkoleniowym lub promocyjnym lub
obywatelskim lub doradztwa prawnego, którego wartość wynosiła minimum 50% kwoty złożonej
oferty (kwoty o jaką aplikuje Oferent w ramach złożonej oferty).
5. Oferent udokumentuje posiadane doświadczenie, przedstawiając wykaz projektów
zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, podając nazwę projektu, wartość projektu oraz podmiot
na rzecz, którego był realizowany projekt
Niespełnienie powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

PYTANIE NR 8

Czy zamiast zaświadczenia z ZUS I US o niezaleganiu może być tylko oświadczenie?
Zgodnie z wymaganiami postawionym w ogłoszeniu, Oferent ma załączyć oświadczenie
o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i Urzędu Skarbowego, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Organizacji zgodnie z KRS lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.
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