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ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrttm Pomocy Rodzinie w Bielskrr Podlaskim zaprasza do złoŻęnla oferty na
udzie lenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla Uczestnikow projektu ,,Rodzina - inwestycja
w przyszłość''wspołfinansowanego Ze Środkow Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20I4-202a, w ramach
Działania 7.2^ Poddziałania 7 '2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób
zagtoŻony ch wykluczeniem społecznym.

I.

|{azwa i adres zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Lri. 3 Maia 17 . 17 -100 Bielsk Podlaski
pok" nr 5
tel" 85 833 2676, fax 85 833 Ż615
e-mai1 : centrum3 m aja@poczta. onet. pl
Miejsce publikacji ogłoszetria o zamówieniu:
- strona internetowa: www.pcprbielskpodlaski.pl.

_

Tablica informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie adres: Bięlsku

Podlaskim ul" 3 Maja 17

- Tablica
r-rl"

II.

nI.

infbrmacy.jna Starostwa Powiatowego adres:

Mickiewrcz,a 46

Bielsk

Podlaski

Termin i forma slrładania ofert:
oferty na\eŻy składać w formie pisemnej lub na ę-mail (wydrukowane dokumenty nalezy
podpisać i zeskanować w l'ormacie PDF) w języku polskim w terminie do 06'02.2018 r.
Fonnularz ofertow1, naleŻy wypełniÓ czytelną i trwałą techniką. W przypaclku oferty
pisemnej, ofertę wraz Z pozostałymi dokumentami nalezy zŁożyc w nieprzezroczystej,
zabezpieczanej przez otwarciem kopercie na adres wymieniony w pkt I. Kopertę naleŻy
opisać następująco: Zap5ltanie ofertou'e do projektu ,,Rodzina * inwestycj aw przyszŁoŚć''
ofertę w wersj i elektronicznej - podpi sany ptzez osobę upowaznioną skan naleŻy przesLac
na aclres e-mail określony w pkt. I. W temacie nalezy wpisać 'Zapytanle ofertowe clo
projektu ,,Rodzina - inwestycja w przyszłośó'''
ot-er1y złoŻone po terminie rrie będą brane pod uwagę"

osoby uprawnione do kontaktółv:
osoby uprawnione do kontaktu zę strony Zamawiającego W kwestiach merytorycznych
i procedurach: Monika Kamiriska 85 833 10 82. Małgotzata Czarkowska 85 833 2676,
e-mai : centrum3 m aja@lpoczta.onet.pl
I

TV"

Tryb udzielania zamówień
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z ,,Wytycznymi W zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności rra l'ata201'4-2020".
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stos{e się Ustawy z dnta 29 stycznia 20a4r"
Prawo zamówień ptrblicznych (Dz. U. z2017r. Poz.1579)

"

V.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV: 79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego

VI. opis przedmiotu zamówienia - usługi
Działania projektowe będą skierowane do rodzin przeŻywających tn"rdnościopiekuńczowychowawcze, do dzieci zagroŻonych wykluczeniem społecznymjak równiez do osób i instytucji
sprawrrjących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych. Wśrodw/w uczestnikow projektu
mogą być osoby: niepełnosprawne' bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz zatrudnionę.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu indywidualnego
poradnictwa prawnego dla Uczestników projektu ,,Rodzina _ inwestycja w przyszlość"
Forma provtadzeni,a : poradnictwo indywidualne specjalistyczne.

W)lmagania:wykształcenie wyzsze prawnicze, z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie znajomości prawa rodzinnego.
Etap_yle'a]acł91!: 8 godzin Zęgarowych w całym projekcie, liczba godzin w miesiącu:
luty 2018r. - 2 godz.,marzęc 2018r. -2 godz.' luty 2019r. *2 godz.,marzęc20I9r
godz.;

-2

Łączne zaangaŻowanie zawodowe Wykonawcy czyli osoby ptzęprowadzającej
indywidrralne poradnictwo plawne w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innychżrodęŁ,
w tym Środkow własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie moze ptzeWoczyc276 godzin
miesięcznie.
o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy,którzy prowadzą indywidualną
działalnoścgospodarczą otaz firmy, których PKD jest tozsame z zakresem niniejszego
zapytanl,a ofertowego. Świaclczona usługa musi być wykonywana osobiściępTZęz
Wykonawcę bądż przęZ osobę wskazaną pIZęZ Wykonawcę w formularzu. Nie dopuszczalne
jest przy rea|lzacji zamówienia posługiwanie się osobą, której nie wymieniono w formularzu
zgłoszeniowym.
P r z ew i dyul an a -ftl r m

a

z a tr u

dni

e

n

i

a'' umowa zlęcenie.

Zakres obowiązków:
- udzielenie indywidualnego poradnictwa plawnego dla 10 Uczestników w 2018 roku oraz
10 Uczestnikow w 201 9 roku w ramach proj ektu ,'Rodzina - inwestycj a w przyszłość'',
- prowadzenia dokumentacji określonej przez Zamawia1ącego niezbędnej do prawidłowej
realizacji projektu oraz dojej udostęprrienia w celu weryfikacji usługi,
- przestrzegania w ramach Llmowy ustawy z dnia 29 sierpnia 199h. o ochronie danych
osobowych Zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie
uzyska się w trakcie wykonywania usługi, aw szczęgólności: nieujawniania osobom trzectm
danych personalnych osób, dla których świadczona będzie usługa,
- na Żądante Zamawl'ającego do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień clotyczących
reallzacjt przedmiotu zamówienia,
- rzetelnego i tęrminowego wykonania usługi,
- współpracy z innymi osobami biorącymi udziałprzy realtzacji projektu,
- sporządzenie protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadanl'a, liczbę oIaZ
ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonantę zadanla.

VII. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia
a) termin płatnoŚci do końca miesiąca, w ktorym usługa został'a wykonana po złozeniu niezbędnych

dokumentów,

b) wysokośĆwynagrodzęnla będzie wypłacona zgodnie ze stawką wskazaną w umowie zaudzięLęnte

poradnictwa prawnego,
c) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt' VII b, wypłacone będzie zgodnie z ustaleniami, jednak po
uprzednim otrzymaniu plzez Zamawtąącego Środków finansowych z Instytucjt Zarządząącej"
Zamawiający zastrzega sobie mozliwoŚć pózniejszego przekazania wynagrodzenia w przypadku nie
ott zymania środków fi nan s o wy ch z Instytu cj t Zar ządzaj ąc ej,
d) w przypad\<u zaprzestania finansowania projektu umowa z wykonawcą zostanie rozwiązanabez
j akiegokolwiek odszkodowania z tego tytułrr'

VIII. Lista dokumentów/oŚwiadczeń

wyma ganych od Wykonawcy

oferta musi zawierać następujące oświadczenla i dokumenty:
1. Formularz ofertowy (załączniknr I).
2. oświadczenie o braku powiązań kapitałowyclr lub osobowych (załącznlknr 2).
3. Życiorys (załącznik nr 3).
4. Kserokopia dokumentów potwierdzających doŚwiadczenie (m. in. referencje, Świadectwa stazu'
listy intencyjne Itp.) Wykonawcy oraz osoby udzielającej w imieniu Wykonawcy poradnictwa
prawnego.
5. oświadczenie stanowiące załączn|I< nr 4'do formularza ofeftowego'

IX. Kryteria oceny oferfy

i warunków udziału
(w
powiązan
Zamawiający
wybierze ofertę
postępowaniu
i
osobowych),
kapitałowych
w
tym braku
Z ceną na.jntŻszą'
Po spełnienlu pIZeZ oferentów wszystkiclr wskazanych wyzej kryteriów

X. Informacje

o

wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy:

Po zakończeniu procedury wyboru Zamawl'ający prześleinformację o wynikrr postępowaniu do
kazdego oferenta otaz zamieścistosowną informację na stronie internetowej Zamawia1ącego
www. pcprbiel skpodlaski. pl.

Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu i terminie podpisania umowy zostanie przekazana
telefoniczrrie, e-mailowo lub pocztą tradycy.jną do Wykonawcy' którego ofertę wybrano.
Zamawiąący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania ofer1y, zmiany
warunków lub zamknięcia naboru bez wyboru oferty w szczególności w przypadku złoŻenja ofęrt
przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budzecie projektu na rea|tzację niniejszego
zamówienia'
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŻnlenia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a takŻe do pozostawienia postępowanla bez wyboru oferty w szezegolności, gdy
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynąłoferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy
Wykonawcy zostali wykluczeniu z postępowania lub nie spełnili warunków udztaLu w postępowaniu.
otwarcie złoŻonych ofert nie ma charakteru publicznego.
Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach
określonych przez Zamawiaj ące go.
JeŻeIt Wykonawca, którego oferta została wybrana, rrchyli się od ZawaTcla umowy' Zamawtający
moze wybrać ofertę najkorzystniejszą spośrod pozostałych ofert z zastrzeŻęniem nieprzekroczęnia
iłysokoŚci środków zaplanowanych w budzecie projektu narealtzację niniejszego zamówienia.

XI. Pozostałe postanowienia
1' ofer1a ze strony wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapy'taniu ofertowym
ibyć zŁoŻona na wzolze oferty dołączonym do niniejszego zapytanla.

2' Zamawlający zastrzega sobie prawo do r"rniewaznienia postępowania na kaŻdym etapie bez
podawania przyczyny.
3' Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy zZamawl'ającym, mozliwe
jest podpisanl'e przezZamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą.

5. Zamawlający moze w to]<u badania i oceny ofert Żądac od oferentów wyjaśnlenoraz dokumentów

dotyczących treści złozonych ofer1.
6" Zamawiając5l jest uprawniony do poprau,ienia w tekścieoferty oczywistych omyłek pisarskiclr,
niezwłoczttie zawiadamiając o tym danego oferenta. W przypadku rozbleŻnościco do kwoty ol'ert,
Za cenę of-erty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
7. Zamawiający irrformuje, iŻ w umowie zlecenia będą zapisy:

a) Przewidujące karę umowną w wysokościI00% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy *
w przypadku realizowaniaprzez Wykonawcę umowy niezgodnie

z harmonogramem;

b) Przewidujące karę umowną W wysokoŚci 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
\Ą' przypadku nie wykonywania pTZe Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi
po

stanowierriami umowy

c)

or

az bez zachowani a nal ezytej staranno Ści

;

Zastrzegające Zamawiającemu mozliwoŚó potrącania naliczonych

kar

umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy;

8.

Zamawiąący przewiduje mozliwośćdokonywania istotnych zmian postanowień umowy

w zahresie:
a)

Terminu rcahzacjt umowT;

b) Harnronogramll reahzacjt umowy;

c) Zasad płatności(Zamawia-iąc)' infbrmuje. ze termin płatnościw)'nagrodzenia
r"rzależnion]l jest

Wykonawc.v*

od terminu wpł),nięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na
pokr)'cie w)'datków zwiąZanych z realizacją projektr-r na etapie. w którym uczestniczył w nim
W)zkonawca i moze ulegać opóŹnieniom);
Wskazane powyżej istotnę zmtany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie
zmianw celu należytej tealizacji Projektrr. Zmiany zostanąwprowaclzone w drodze aneksu do umowy
bądŻ zmtany załączntkÓw do umowy'

}WIATOWE CENTRUIVI
PONNOCY RODZINIE

17"100 Bielsk Podlaski
17, tel. B5/833 26-76
,'ri rs-72r. RF.G. 050667811

r-Mria

Fundusze

Unia Europe.iska

turopejskie

Europejski Fundusł 5poteczny

Frogram Replonalny

Za|ącznik nr

1

- formularz ofertowy
(mie.jscowoŚć i data)

Nazwa WvkonawcY"....
Adres Wykonawcy......

NIP/PESEL......
Telefon

OFERTA CENOWA
odpowiadając na Zaproszenie do złoŻęnia oferty na Lldzielenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla Uczestników projektu ,,Rodzina - inwestycj aw przyszłośó''współfinansowanego Ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznęgo w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na Lata 2014-2020, oświadczam,iż:
I. oferuję realizację niniejszego zamówienia:
a) cena jednostkowa* przeprowadzenia 1 godziny poradnictwa prawnego dla uczestników

brutto.
słownie'....

..PLN,

projektu

........PLN;

b) Łączna cenaprzedmiotu zamówienia

brutto:...

słownie"'.."

..PLN,
'....PLN.

II. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam,żez

1' Jestem uprawniony do wykonywania przedmiotowej działalności,zgodnie
z

ob ow

tązuljącymi przep

is

ami

;

2.

Posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenię oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

3.

Znajdu1ę się w sytuacji ekononricznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

4' W cenie mojej

ot-erty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia:

5. osobą

wskazaną przez Wykonawcę do przeprowadzenia poradnictwa

prawnego jest. "........

* W cenę jednostkowq I godziny

poradnictwa nalezy wliczyć: wynagrodzenie wynikajqc
z umowy cywilnoprawnej wraz z pochodnymi, koszty dojazdu do siedziby PCPR.

6. W

przypadku przyznania mi zamówienia. zobowiązuję się do Zawarcla
umowy w miejscu i terminie wskazanym przezZamawlającego.

z Ustawq z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochranie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr I0l, poz.9262
późniejszymi zmianami) w celach wyłonienia wykonawcv zalnówienia' "
,, Wyrazam zgodę na przetvvarzanie nąoich danych osobowych, zgodnie

/podpis Wykonav,cy/

,'UWlAroWE eĘNTRUlV
pcMOCY RsDŻlr\llI
17-100 Bieisk podiaski

rl.

3-t\4aja 17, tet.85/833 26 76
. :); 5.13-18.39-773, RlG,
050667811

#.
&

Unia Europe.jska

[[i"o,iii."*,"

f,

Program R'egronalny

Zalączniknr

uropejski Fundusa Spoleczny

2

oŚWIADCZENIE o BRAKU PoWIĄZAN
KAPITAŁOWYCH LUB oSoBowYCH
J

a ntŻej podpisany(a)''.' ".......'..

oświadczam,ze jako oferent składający ofertę dotyczącą udzielenie indywidualnego poradnictwa
prawnego dla Uczestników projektu ,,Rodzina - inwestycja w przyszłośc''współfinansowanego Zę
środkow Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2074-2020, w ramach DziaŁania 7 .2, Poddziałania 7 .2.I Rozwój
usług społecznych i zdrowotnyclr na rzęcz osob zagroŻonych wykluczeniem społeeznym nie jestem
powiązany osobowo lub kapitałowo Z Zamawtającym,

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanl'a pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upowaznionymi do zaciąganla zobowiązań w imieniu Zamawl'ającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającęgo czynnościzwiązane z przygotowaniem
i przeprowadzenięm procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczegolnoŚci na:

a)
b)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub społki osobowej;
posiadaniu co najmniej I0oń udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego 1ub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teŚciowe' zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa W linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni maŁzonkali) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

cl)

(miejscowośći data)

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

J\'VIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

17-100 Bielsk Podlaski
3-Maja 17, tel. 851833 26?6

'd3-18-39-773, REG. 050667811

4'

{

E[ij"":Ł?,nrogram RegionainY

Zalączniknr

Unia Europsjska
turopejski Fundusz 5połecany

3

ZYCIORYS ZAWODOWY * FIRMY LUB OSOBY UDZIELAJACEJ
INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO
I.

FIRMA

Nazwa Firmy/:

II oSoBA UDZIELAJĄCA INDYWIDUALNE PORAD|{ICTWO PRAWNE:

1.

2.
Ż'
4.
5.

Nazwisko:
Imię:

Data urodzenia:

Wykształcenie:
Przebieg pracy zawodowej:

Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Mie.iscowość

Finna
Stanowisko
Opis

Data: od (m-c/rok) do (m-c/rol<)

Mie.jscowość

Firma
Stanowisko

Opis

Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Mie.iscowośó

Firma
Stanowisko
Opis
7. Inne ( np. publikacje, opracowania)

8. Odbyte szkolenia:

9. lllIte trIlliejętllości:

,, |lyrażan zgodę na przety)Clrz(lnie noich clanych osobowych, zgodnie z Ustawq z cln. 29 sierpnia 1997 r.
o ochrtlnie danych u'ObOylych ( Dz. Ll. z 2002 t. ]fr ]()], poz. 926z późniejszymi zniunami) w cel.tłwyłonienict
Wykon uwcy

z

ct

m óv,

ien ia. "

(miejscowośći datcł)

(pieczqtka i podpis Wykonawcy)

(podpis

os'

oby szkolqcej

w /bnnularzu

v,s

kazanej

ofertowym)

POWIP.TOWE CENTRUM
PCIfVICCY RfiDZINIE

17-100 Bielsk Pcdlaski
ul. 3-Maja 17, tel. 85/833 26 76
NIP: 543-18-19-771, REc. 050667811

Fundusze
Huropejskie

"

, łi?ly.:#l.r:,łułr]d]]łli, f .!E]$dll!i

rs { dt
lli'
fodlaskleii

Program R*glonaLny

Załączniknr 4

^

l

Unia Europejska
Ęuropejski Fundusz 5połeczny

.ŚWIADCZE|{IE

o spelnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofeftę W postępowaniu o r.rdzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
Zapytania ofertowego na udzielenie indywidualnego poraclnictwa prawnego dla Uczestników
ploięktu pt': ,,Rodzina - inwestycja w ptzyszłośc''współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego
na lata 2014-2020. w ramach Dztałania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych na rzecz osób zagroŻonych wylrluczeniem społecznym.

Ja, niŻej podpisany(a)...........'.'.

.'".......'"..świadomy(a)

odpowiedzialności karnej, wynikającej z art' 233 Kodeksu karnego (Dz.łJ. z2016 r. poz' Il37)
oświadczam, ze:
1) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnlającej wykonanie zamówienia;
2) łączne moje zaangazowanie zawodowe w realizację Wszystkich projektów finanso!\rych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz dziaŁafi finansowych z innych żtódeł,
w tym środkowwłasnych beneficjenta i innych podmiotÓw, nie przekroczy 276 godzin
miesięcznie przez cały okres wykonywania zamówienia,
3) mój stan zdrowia pozwala na wykonanie zamówienia.

(miejscowość i cłata )

(pieczqtka i podpis Wykonawcy)

