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„Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych  

w powiecie kraśnickim” 

 

 

 
PS.410.2.19.2019.AK         Kraśnik, dnia  13.01.2021 r. 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kraśniku zaprasza do składania 

ofert  w celu wyboru Wykonawcy na poniżej opisany przedmiot zamówienia. 

  

I. Informacje ogólne:  

 

 Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w ramach Projektu „Wystarczy chcieć - 

kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim”. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działania: 11.1 Aktywne włączenie. Projekt realizowany jest 

na terenie powiatu kraśnickiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kraśniku w okresie 

od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. Grupę docelową stanowią 72 osoby z niepełnosprawnościami 

powyżej 18 roku życia (zgodne z kryterium formalnym specyficznym nr 8), w wieku aktywności 

zawodowej, bierni zawodowo (36 UP), bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, 

którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie i 

zamieszkują na terenie powiatu kraśnickiego. 

II. Zamawiający:  

 Beneficjent projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 

23-204 Kraśnik. NIP: 715-157-86-92; REGON: 431031202 

III. Tryb postępowania:  

 Tryb wyboru Wykonawcy jest adekwatny do szacunkowej wartości zamówienia ustalonej w 

dniu 8 stycznia  2021 r., dla której wymagane jest przeprowadzanie rozeznania rynku w rozumieniu 

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:  

 Usługa prawnika w ramach indywidulanego wsparcia prawnego polegająca  na udzielaniu 

poradnictwa prawnego związanego z problemami prawnymi nurtującymi osoby niepełnosprawne  w 

różnych sytuacjach  życiowych w tym związanymi z procesem włączenia społecznego jaki będzie 
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realizowany poprzez instrumenty aktywnej integracji zastosowane w ramach projektu. Wsparciem w 

roku 2021 objętych zostanie 23 uczestników projektu (kod CPV: 79140000-7 Doradztwo prawne i 

usługi informacyjne). 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Do obowiązków prawnika należeć będzie w szczególności: 

• udzielanie uczestnikom projektu indywidualnego wsparcia prawnego związanego z 

problemami prawnymi nurtującymi osoby niepełnosprawne w różnych sytuacjach  

życiowych, w tym związanych z procesem włączenia społecznego jaki będzie realizowany  

poprzez instrumenty aktywnej integracji zastosowane w ramach projektu. 

• Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, potwierdzającej realizację 

spotkań indywidualnych, tj. list obecności na spotkaniach indywidualnych  podpisanych 

przez Wykonawcę zamówienia i Uczestnika projektu. 

VI. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:  

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

a) przeprowadzenia usługi opisanej w pkt. IV oraz w pkt. V niniejszego rozeznania,  

b)  bieżącego informowania zamawiającego o pojawiających się trudnościach w realizacji 

zamówienia, w tym o przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie realizacji usługi pod rygorem 

odmowy zapłaty za usługę, a także bieżącego informowania o przypadkach nieobecności Uczestników 

Projektu na spotkaniach indywidualnych, 

c) równościowego traktowania kobiet i mężczyzn – osób niepełnosprawnych, informowanie 

uczestnika projektu o równościowym charakterze projektu, 

d) odpowiedniego dostosowanie metod, realizacji zadania, materiałów oraz narzędzi 

wykorzystywanych w trakcie spotkań do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestnika projektu,  

e) przekazywania w terminie 7 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca kompletnej 

dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi za dany miesiąc ( zestawienie miesięczne liczby 

godzin wykonanej usługi), 

f) współpracy z mentorami uczestników projektu. 

VII. Planowany termin wykonania zamówienia:  

Usługa realizowana będzie w miesiącach luty -grudzień 2021r., spotkania indywidualnie z tymi 

uczestnikami projektu, którzy zgłoszą się ze swoimi problemami prawnymi. Ogólny czas pracy w 

miesiącu wynosi 4 godziny zegarowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego 

terminu rozpoczęcia i zakończenia zamówienia. 

VIII. Miejsce realizacji zamówienia:  

Usługa będzie realizowana w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. 

Grunwaldzka 6.  

IX. Wymagania konieczne wobec Oferentów/Wykonawców:  

a) Oferenci/Wykonawcy muszą posiadać:  
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• wykształcenie wyższe kierunkowe,  

•  doświadczenie zawodowe w pracy w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia 

prowadzonego w ramach projektu i w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, 

b) Oferent winien znać Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 

c) Ocena spełnienia przez Oferentów powyższych wymagań odbywać się będzie na podstawie 

oświadczenia i dokumentów, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania, tj. 

Formularzu ofertowym.  

d) Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez 

Oferenta będzie skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania.  

X. Wymagane dokumenty:  

a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

b) Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych - „Oświadczenia 

kontrahenta projektu”, 

XI. Rodzaj umowy:  

Z wybranym Oferentem/Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna. 

XII. Warunki udziału w postępowaniu:  

Ofertę może złożyć Oferent/Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:  

a) posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymienione w pkt. IX niniejszego 

rozeznania rynku,  

b) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności wymienionych w ofercie, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

Podpisując Załącznik nr 1, tj. Formularz ofertowy, Oferent jednocześnie poświadcza spełnienie 

warunków wymienionych w lit. a – b 

 Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie 

przez Oferenta będzie skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania.  

XIII. Kryteria oceny ofert:    

Zamawiający dokona oceny formularzy według następującego kryterium:  

−  Cena - 100 % cena (brutto*), za godzinę zegarową pracy z uczestnikiem projektu wyliczona wg 

wzoru: 

Cena- 100% 

wyliczana wg wzoru: 

Cena oferowana brutto brutto najtańszej oferty 

Ilość punktów = ------------------------------------------------------------  x 100 

        Cena ofertowa brutto  brutto ocenianej oferty 
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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 osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz 

podatek od towarów i usług (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.) 

Cenę za przedmiot zamówienia Oferent przedstawia w „Formularzu ofertowym” stanowiącym 

załącznik do niniejszego rozeznania rynku. Cena oferty musi być podana  

w PLN cyfrowo i słownie oraz uwzględniać wszystkie koszty. Zamawiający do realizacji zamówienia 

wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.   

XIV. Termin składania ofert:  

 Oferty należy składać do 19 stycznia 2021 r. do godziny 15.00 wyłącznie  

w siedzibie Zamawiającego. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz/lub 

unieważnienia rozeznania rynku bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków 

prawnych i finansowych.  

XV. Miejsce i sposób składania ofert:  

 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6. Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta oraz 

złożona na załączonym formularzu (Załącznik nr 1). Wraz z załącznikiem nr 1 (ofertą) należy złożyć 

pozostałe wymagane załączniki i dokumenty. Ofertę prosimy złożyć w kopercie opatrzonej dopiskiem 

„Oferta prawnik-indywidualne wsparcie prawne". Nie otwierać do dnia 19 stycznia 2021 r. do 

godz. 15.00”.  

XVI. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:  

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: „RODO”, Zamawiający realizując obowiązek 

informacyjny wymaga zapoznania się przez Oferenta z treścią „OŚWIADCZENIA KONTRAHENTA 

PROJEKTU” oraz złożenia czytelnego podpisu pod ww. oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego. 

XVII. Uwagi:  

a) w przypadku, gdy wszyscy Oferenci złożą oferty, w których cena brutto brutto za 1 godzinę 

wsparcia przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, rozeznanie 

zostanie 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 
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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,  

d) informacja o wyborze Wykonawcy zadania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego  http://pcpr.krasnik.pl/ do trzech dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. 

XVIII. Osoba do kontaktu: Agnieszka Kołtun, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,  

ul. Grunwaldzka 6, pokój 105; tel: 81 8261864 wew. 12. 

e-mail: a.koltun@pcpr.krasnik.pl   

 

Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 

2) Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych - „Oświadczenia 

kontrahenta projektu”  

         

 

Dyrektor 

       Powiatowego Centrum Pomocy  

       Rodzinie w Kraśniku 

Ewa Nowak 
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