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Kielce, dn. 01.07.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2019/KDK 

 

 

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO 

PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO  

 

 

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach 

Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,,Fundacja Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 

Morawica w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PROREW(Lider), Kielce ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 

kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie 

oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

 

2. Indywidualne poradnictwo  odbywać się będzie w dwóch edycjach. 

90 UP * 3 godzin/ UP = 270 godzin 

Prawnik wyposaży UP w wiedzę dot. rodzajów ryzyka socjalnego i możliwych form pomocy oraz 

zwiększy świadomość na temat praw obywatelskich, wspierając w rozwiązywaniu problemów 

prawnych wpływających na wykluczenie. 

3. Zamówienie zakłada przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego  270 

godzin dla 90 uczestników projektu, w wymiarze 3 godziny na każdego Uczestnika Projektu. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2020 r. lub dłużej jednak 

w trakcie trwania projektu.  

Zamawiający zastrzega sobie, iż termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. 

5. Miejsce wykonania zamówienia: zajęcia będą prowadzone w miejscach na terenie województwa Łódzkiego, 

w powiatach (DEGURBA 3): opoczyńskim, piotrkowskim, tomaszowskim, bełchatowskim, radomszczańskim. 

Z uwagi na fakt, iż rekrutacja uczestników do projektu nie została jeszcze zakończona nie jest możliwe 

wskazanie dokładnego miejsca prowadzenia wszystkich zajęć. W trosce o zapewnienie UP możliwie dogodnego 

korzystania z zajęć poradnictwa psychologicznego Zamawiający planuje uruchomienie zajęć w lokalizacji, 
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która będzie odpowiadała większości UP. Zamawiający na 3 dni przed rozpoczęciem poradnictwa w danej 

edycji poinformuje Wykonawcę o miejscu realizacji zadania. 

 

6.Wymagania:  

Od Prawników z ramienia wykonawców wymagane będzie posiadanie wykształcenia wyższego prawniczego  

umożliwiających przeprowadzenie wsparcia oraz min. 2 letnie doświadczenie w danej dziedzinie  

 

7. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 

 

- Wypełniony formularz ofertowy– Załącznik nr 1 

 

- Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 2 

 

- Wykształcenia wyższego Prawniczego 

 

- Udokumentowanego2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 
 

8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert. 
 

1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.  

2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej trzech ofert 

niepodlegających odrzuceniu.  

3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 
 

Kryteria wyboru oferty to: cena. 

1. Cena: waga 100%, 
 

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną 

podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj: C = Cmin. / Coof. 100pkt x 100% 

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne 

podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać 100%. 

4. Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia 

rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.  

5. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 
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6. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.  

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają 

taką samą ocenę punktową, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Lidera Projektu :Stowarzyszenie PROREW: 

 

Stowarzyszenie PROREW 

ul. Kasztanowa 12/15 

25-555 Kielce 

Biuro zamawiającego otwarte w godz. 8:00-16:00 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Oferta na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w związku z realizacją 

projektu Klucz do kariery” 

 

w terminie do 09.07.2019 r. do godz. 8:59. 

Osoba upoważniona do kontaktu: Paulina Jędras, 

tel. 536330799 

e- mail: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl 

 

 

Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
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Załącznik nr 1 
 
 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 

 

Nazwa oraz adres Wykonawcy  
............................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................. 

 

telefon: ………………………………………………… 
 
email: .......................................................................... 
 
 

Usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w celu 

identyfikacji potrzeb oraz przygotowania IŚR dla 90 uczestników projektu „Klucz do kariery”. 
 

Nazwa usługi 
Cena jednostkowa za godzinę realizacji zajęć 

(w zł brutto)    
 

 Indywidualnego poradnictwa  
 prawnego i obywatelskiego 
 
 
 

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i 

europejskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości godzin realizacji zamówienia. 

 

 

……………………………………………  
…………………………………..  

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  
                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
 
 
 
 
 
 

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 
 
 

 

Ja, niżej podpisany (a) ……………………………………………………………………………… wyrażam  
zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w związku z rozeznaniem rynku dotyczącym 

realizacji indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach projektu pod nazwą „Klucz do kariery” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Ustawą 

z 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 
 
 
 
 

 

.....................................................................  
(podpis Wykonawcy lub osoby  
upoważnionej do reprezentacji) 

 


