Rawa Mazowiecka, dnia ……………

ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA PRAWNEGO NR …………
Fundacja Obudźmy Nadzieję zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy na poniżej opisany
przedmiot zamówienia.
I.

Informacje ogólne o Projekcie:
Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w ramach Projektu „CUŚ DOBREGO!”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie
społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne.

II.

Zamawiający:
Fundacja Obudźmy Nadzieję
Ul. Solidarności 2a, 96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 8351514728 REGON: 750804812

III.

Tryb postępowania:
Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzanie w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1. ujętego w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

IV.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu: „CUŚ DOBREGO!” jest:
a) Usługa prowadzenia doradztwa prawnego w formie indywidualnej i grupowej dla 20 mieszkańców Dziennego Domu
Pomocy w Rawie Mazowieckiej (miasto Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie) w wymiarze 2
godzin (zegarowych) w tygodniu, jednak nie więcej niż 224 godziny w ramach realizacji projektu. Usługi, o których
mowa powyżej, będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 16:00;
b) Usługa prowadzenia doradztwa prawnego w formie indywidualnej i grupowej dla 10 mieszkańców Dziennego Domu
Pomocy w Przewodowicach (gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie) w wymiarze 2 godzin
(zegarowych) w tygodniu, jednak nie więcej niż 256 godzin w ramach realizacji projektu. Usługi, o których mowa
powyżej, będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 16:00.

V.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy w części a i b przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 przeprowadzenia usługi opisanej w pkt. IV,
 przeprowadzenia usługi indywidualnego doradztwa prawnego w formie konsultacji indywidualnych, polegających na
udzieleniu wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych lub rodzinnych (np. niespłacone kredyty, pozwy do sądu
– alimenty) oraz w sprawach związanych z postępowaniem administracyjnym (np. rozłożenie zaległych podatków na
raty, umorzenia) i innych w zależności od potrzeb uczestników projektu,
 przeprowadzenie usługi grupowego doradztwa prawnego w formie warsztatów grupowych, podczas których
realizowane będą m.in. zagadnienia z zakresu prawa konsumenckiego, administracyjnego, spadkowego, rodzinnego
i opiekuńczego oraz innych w zależności od potrzeb uczestników projektu.
 udzielenie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
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współpraca z personelem projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów
projektu,




monitorowanie i ewaluacja oddziaływań oraz postępów osób objętych wsparciem,
bieżącego informowania Zamawiającego (telefonicznie lub poprzez e-mail) o pojawiających się problemach w
realizacji zamówienia, w tym o przypadkach rezygnacji uczestnika w trakcie realizacji usługi, a także bieżącego
informowania o przypadkach nieobecności uczestników projektu na spotkaniach indywidualnych,
przekazania kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług za dany miesiąc pracy w terminie 2 dni roboczych
od zakończenia ich realizacji za dany miesiąc, w tym: dzienników zajęć, list obecności, ewidencji godzin pracy,
indywidualnych kart pracy oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego,
wykonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.



VI.

Planowany okres realizacji zamówienia:
a) październik 2020 r. – styczeń 2023 r. – dla części zamówienia opisanej w pkt. IV ust. a) oraz w pkt. V
b) listopad 2020 r. – czerwiec 2023 r. – dla części zamówienia opisanej w pkt. IV ust. b) oraz w pkt. V

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia zamówienia.
VII. Miejsce realizacji zamówienia:
Usługa będzie realizowana na terenie:
a) Rawy Mazowieckiej (miasto Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie) – dla części zamówienia
opisanej w pkt. IV ust. a) oraz w pkt. V,
b) Przewodowic (gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie) – dla części zamówienia opisanej
w pkt. IV ust. b) oraz w pkt. V.
VIII. Warunki udziału w rozpoznaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
IX.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze
wszystkimi wymogami w niniejszym rozeznaniu,
b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
IX.2 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A. Złożą oświadczenie – Załącznik nr 2 o spełnieniu warunków podmiotowych w zakresie możliwości
realizacji zamówienia oraz spełniają warunki dotyczące:
 posiadania wiedzy i doświadczenia:
o wykształcenie wyższe magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – kierunek
prawo, umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia,
o minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego świadczonego na rzecz
osób z niepełnosprawnościami, umożliwiające przeprowadzenie wsparcia założonego w projekcie,
o posiadanie czynnego wpisu na listę adwokatów bądź radców prawnych,
o Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wglądu
w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza dyplomy,
certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu w/w dokumentów oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu.
 sytuacji ekonomicznej i finansowej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą):
o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od działalności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 nie podlegają wykluczeniu:
o nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub
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kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony
przez IZ PO;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie Wykonawca składa:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zaproszenia,
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony lub
wydrukowany nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą).
IX.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert
dokumentów oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.
IX.4 Warunki wykluczające z udziału w rozpoznaniu:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadku niespełnienia opisanych warunków.
IX.

Kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający dokona oceny formularzy według następującego kryterium:


100 % cena (brutto*), za godzinę zegarową wsparcia

* Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty
dojazdu, koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne poniesionych przez Zamawiającego (w przypadku os.
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz podatek od towarów i usług (w przypadku os. fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą).
2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana x 100
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
X.
Termin składania ofert:
Oferty można składać najpóźniej do dnia: …………….. 2020 r., do godziny 23.59. W przypadku ofert składanych
elektronicznie, kurierem lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, w przypadku ofert składanych pocztą decyduje data i godzina nadania oferty w polskiej placówce
pocztowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz/lub unieważnienia rozeznania rynku bez
podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Zadanie realizowane w ramach projektu „CUŚ DOBREGO!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

XI. Miejsce i sposób składania ofert:
Oferta stanowiąca załącznik nr 1 oraz załączniki nr 2 i 3 do Zaproszenia powinny być własnoręcznie podpisane przez
Oferenta oraz przesłane w formie skanu (plik JPG lub PDF) na adres e-mail: …………………………………lub w wersji
papierowej złożone w siedzibie Zamawiającego, przesłane pocztą lub kurierem na adres: Fundacja Obudźmy Nadzieję,
ul. Solidarności 2a, 96-200 Rawa Mazowiecka.
Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez Oferenta będzie
skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania.
Ofertę prosimy składać wyłącznie na załączonym do rozeznania rynku formularzu.
XII.
Rozliczenie z Wykonawcą
Rozliczenie z Wykonawcą będzie się odbywać na podstawie ceny podanej w treści oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do
Zaproszenia.
 Cena za usługę podana przez Oferenta powinna obejmować wszystkie koszty związane z jej wykonaniem,
w tym:
- koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego,
- podatek VAT (jeżeli dotyczy),
- koszty dojazdów do miejsc wykonywania zlecenia,
- koszty połączeń telefonicznych związanych z obowiązkiem umawiania się na spotkania i podtrzymywania
stałego kontaktu z uczestnikami projektu, którzy zostaną objęci wsparciem w przypadku konieczności
prowadzenia zajęć w sposób zdalny,
- koszty materiałów dydaktycznych/treningowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.
 Kwota do zapłaty będzie równoznaczna z rzeczywistym zakresem realizacji zamówienia, tj.: Usługa doradztwa
prawnego: kwota brutto za godzinę pracy Wykonawcy zawarta w ofercie X ilość godzin zrealizowanych = łączny
koszt wynagrodzenia.
 Rozliczenie za realizację doradztwa będzie realizowane po przedłożeniu Zamawiającemu ewidencji godzin
pracy na rzecz projektu, zgodnie z umową, w danym miesiącu kalendarzowym oraz wypełnionych innych
dokumentów związanych z realizacją zamówienia.
 Wykonawca, w dniu podpisania umowy złoży oświadczenie, iż nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej
w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem
PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie
(zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22
sierpnia 2019 roku). Dotyczy to zarówno wykonawców będących osobami fizycznymi jak i podmiotów
gospodarczych.
 Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni, liczonych
od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury oraz dokumentów
rozliczeniowych (dziennika zajęć, list obecności, ewidencji godzin pracy, indywidualnych kart doradczych itp.).
 Zamawiający zastrzega, iż termin płatności jest uzależniony od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego
środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym
uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom.
 W przypadku nieprawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę i uznania z tego tytułu za
niekwalifikowalne wydatki przez Instytucję Pośredniczącą, Wykonawca z tego tytułu zostanie obciążony karą
umowną równą wysokości niekwalifikowalnych wydatków.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego,
jeżeli wysokość szkody przekraczającej wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z powodów
nieobjętych karą umowną (np. pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku
z koniecznością zmian terminów spotkań).
XIII. Istotne warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
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a.
b.
c.
d.

Terminu realizacji umowy,
Harmonogramu realizacji umowy,
Ostatecznej liczby Uczestników projektu w ramach umowy,
Ilość godzin do zrealizowania: liczba godzin może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji uczestnika
projektu z udziału w projekcie, zrealizowanego już poradnictwa, lub zwiększeniu gdy zajdzie taka potrzeba ze
względu na dobro uczestników.

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia
w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany
zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
XIV. Ochrona danych osobowych:
Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L z 2018 r. nr 127/2), zwanego dalej RODO informuję, iż:
a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Obudźmy Nadzieję, ul. Solidarności 2a, 96-200 Rawa
Mazowiecka; e- mail: ……………………………………………
b. Inspektorem Danych Osobowych w Fundacji Obudźmy Nadzieję jest …………………………..., z którym można
skontaktować się pod adresem e-mail:…………………………………………
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:
i.
w celu przeprowadzenia rozeznania cenowego dotyczącego świadczenia usługi doradztwa prawnego,
w ramach Projektu: „CUŚ DOBREGO!”,
ii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
iii. w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11
lipca 2014. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020– zgodnie z, a w przypadku wyboru oferty, również w celu
wykonania umowy, zawartej z Administratorem.
c. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa,
d. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z § 21 umowy o dofinansowanie projektu
nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 z dnia 14.07.2020 roku.
e. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
f. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego;
g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty
za nieważną;
h. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
XV.

XVI.

Uwagi:
a) W przypadku, gdy wszyscy Oferenci złożą oferty, w których cena brutto za 1 godz. wsparcia przekroczy kwotę jaką
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, rozeznanie może zostać przeprowadzone powtórnie.
b) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie dokumentów/wyjaśnień. Brak
złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem
złożonej oferty.
c) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Osoba do kontaktu:
……………………………………….. tel.: ……………………….., email: …............................................................................
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Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w rozpoznaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych
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