
 

 

Kartuzy, dnia 18 listopada 2020 r. 

ZO.524.2.2020 

 

 

Wykaz ofert zawierających braki formalne złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2021 roku na terenie powiatu kartuskiego 

 

 

Lp. Nazwa i adres organizacji Tytuł zadania Uwagi 

1.  

Fundacja Togatus Pro Bono 

ul. Warmińska 7/1 

10-544 Olsztyn 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa na 

terenie powiatu kartuskiego w 2020 roku. Zadanie 

pierwsze – prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją 

edukacji prawnej w 2021 r. w Żukowie 

Oferta została opatrzona 

nieczytelnym podpisem. Nie 

można zatem stwierdzić czy 

została podpisana przez osobę 

upoważnioną do składania 

oświadczeń w imieniu 

oferenta. 

2.  

Fundacja Togatus Pro Bono 

ul. Warmińska 7/1 

10-544 Olsztyn 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa na 

terenie powiatu kartuskiego w 2021 roku. Zadanie 

drugie– prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji 

prawnej w 2021 r. w Chmielnie 

Oferta została opatrzona 

nieczytelnym podpisem. Nie 

można zatem stwierdzić czy 

została podpisana przez osobę 

upoważnioną do składania 

oświadczeń w imieniu 

oferenta. 

3.  

Fundacja Togatus Pro Bono 

ul. Warmińska 7/1 

10-544 Olsztyn 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa na 

terenie powiatu kartuskiego w 2020 roku. Zadanie 

trzecie – prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją 

edukacji prawnej w 2021 r. w Stężycy 

Oferta została opatrzona 

nieczytelnym podpisem. Nie 

można zatem stwierdzić czy 

została podpisana przez osobę 

upoważnioną do składania 

oświadczeń w imieniu 

oferenta. 

4.  

Fundacja Gołębie Serce 

ul. Litewska 33 B 

35-302 Rzeszów 

Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją 

edukacji prawnej w 2021 roku na terenie powiatu 

kartuskiego 

 

Oferta na zadanie Nr 1 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji 

prawnej w Żukowie 

Pełnomocnictwo załączone do 

oferty i kserokopie 

załączników opatrzono 

nieczytelnym podpisem. Nie 

można zatem stwierdzić czy 

wymienione dokumenty są 

podpisane przez osobę 

upoważnioną do składania 

oświadczeń w imieniu 

oferenta. 

 

 

Uzupełnienia należy dokonać do dnia 20 listopada 2020 r. (piątek) do godz. 15.00 w następujący sposób: 

- przesyłając dokumentację na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy 

lub 

- dokonać uzupełnienia dokumentacji osobiście w Starostwie Powiatowym w Kartuzach w Wydziale 

Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Gdańskiej 26, 83-300 Kartuzy 

(pokój nr 18) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 58 694 82 70.  

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.58 694 82 70. 

 

        Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

                   /-/ Aleksandra Kozioł 


