
Rzekuń, dn. 07 listopada 2013 r.

OPS.252.10.2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
(ZAPYTANIE OFERTOWE) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert w trybie
zapytania  ofertowego  dotyczącego   zorganizowania i  przeprowadzenie  warsztatów  i  konsultacji  prawnych
dla  13 osób -   uczestników projektu   systemowego  "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających
bez pracy „Zacznijmy od nowa”.  „Zapytanie  ofertowe”  na realizację  zamówienia  poniżej  14 000 euro,  które
nie jest  zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  907).  Postępowanie  prowadzone  będzie  w  związku  obowiązującymi
dokumentami:  ustawą  o  finansach  publicznych,  z  wyłączeniem  częściowym  zastosowania  ustawy  Prawo
zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt 8 niniejszej ustawy. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego
postępowania  jest  współfinansowane  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
NIP: 758 18 57 041
Tel. 29 76 17 395, Fax  29 643 20 80 , e-mail ops@rzekun.net

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  warsztatów  i  konsultacji

prawnych z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa cywilnego dla 13 osób potrzebujących
profesjonalnej  pomocy  prawnej  w  wymiarze  12  godzin  dydaktycznych  przez  okres  dwóch
dni tj.  5-6 grudzień 2013 r.,  czyli  po 6 godzin dydaktycznych w każdym dniu (05.12.2013 r.,  -
zajęcia  grupowe,  06.12.2013  r. udzielenie  porad  prawnych,  indywidualnych  dla  uczestników
projektu  zgodnie  ze  zgłaszanymi potrzebami).  Miejsce konsultacji  -  siedziba Ośrodka Pomocy
Społecznej  w  Rzekuniu,  ul.  Kolonia  1  B  wyposażona  w  niezbędny  sprzęt  multimedialny
do realizacji ww. zajęć. 

2. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  powierzenia  części  lub  całości  zamówienia
podwykonawcom.  Zamawiający  wymaga,  aby  konsultacje  grupowe  i  indywidualne  były
wykonywane przez jedną osobę.

3. Zakres czynności dla osoby prowadzącej konsultacje:
a) wyposażenie  uczestników  projektu  w  wiedzę  na  temat  praw  i  obowiązków  wynikających

z  przepisów  prawa,  a  w  szczególności  prawa  rodzinnego  (zagadnienia  związane
m.in.  z  przemocą  w  rodzinie,  rozwodami,  sprawami  majątkowymi),  prawa  pracy  i  prawa
cywilnego,

b) sporządzenie harmonogramu zajęć i przedstawienie go Zamawiającemu wraz z ofertą cenową
c) sporządzenie ankiet ex-ante i ax-post
d) prowadzenie list obecności uczestników zajęć, 
e) sporządzenie raportu podsumowującego warsztaty i konsultacje,
f) wydanie zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu,
g) wszelkie dokumenty wydane uczestnikom Wykonawca oznaczy poprzez zamieszczenie: 

◦ logotypów, zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w 
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ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” ,

◦ informacji: Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez
pracy  „Zacznijmy  od  nowa”  współfinansowany  jest  przez  Unię  Europejską  w  ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

III. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące warunki:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie opisanego zamówienia.
2. Posiadają wykształcenie wyższe prawnicze.
3. Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem

prawa.

IV. Kryteria oceny i ich znaczenie:
1. Cena – 100 %.

Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:

                     najniższa cena oferty
liczba punktów =  ------------------------------------  x 100

                  cena badanej oferty

2. Cenę  za  przedmiot  zamówienia  Wykonawca  przedstawia  w  „formularzu  cenowym”  stanowiącym
załącznik  do  niniejszego  zaproszenia.  Wszystkie  ceny  jednostkowe  i  wartości  należy  podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN brutto cyfrowo. 

3. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie
oferty 

4. Oferta,  która  uzyska  największą  liczbę  punktów  (punkty  uzyskane  za  kryterium:  CENA)  zostanie
uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

5. Po ocenie i wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.

6. Oferta  powinna  być  przesłana  do  18 listopada  2013  r.  do  godz.  11:00  za  pośrednictwem poczty
elektronicznej  na  adres  e-mail  alaska@rzekun.net  lub  faxem  na  numer  29  643  24  22,
za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń pokój nr 4, w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: 

Oznaczenie sprawy: OPS.252.10.2013

Zorganizowanie i  przeprowadzenie  warsztatów  i  konsultacji  prawnych dla  13  osób  -
uczestników projektu  systemowego  " Aktywizacja społeczno - zawodowa osób pozostających bez
pracy "Zacznijmy od nowa"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

NIE OTWIERAĆ przed 18.11.2013 r. godz. 11.30

7. Oferty na wykonanie zamówienia należy składać według wzoru określonego w formularzu ofertowym
(załącznik nr 1 ) 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania ofert po wyznaczonym w zaproszeniu terminie
złożenia  oferty.  Przedstawienie  Oferty  nie  spełniającej  wszystkich  wymogów  określonych
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przez Zamawiającego spowoduje nie dopuszczenia oferty do dalszego etapu jej rozpatrzenia. 

9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 listopada 2013 r. o godz. 11.30.

V. Osoby do kontaktu:

Anna Laska tel. 29 7617 395 wew. 106, e-mail:   alaska@rzekun.ne  t   

VI. Postanowienia końcowe: 
1. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową lub pocztową.
2. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

VII. Załączniki: 
1. Oferta cenowa (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie (załącznik nr 2) 

Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

Danuta Orzołek
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