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                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  

o cenę usługi z zakresu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

(kod CPV:79100000-5: Usługi prawnicze) w ramach projektu ,,Społeczność  aktywna”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

1. Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach 

2. Adres Zamawiającego: Ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice 

3. Przedmiot  zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu przeprowadzania postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych (kod CPV:79100000-5 Usługi prawnicze) 

w ramach projektu ,,Społeczność  aktywna”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 - 

Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Celem projektu „Społeczność aktywna” jest: 

- zwiększenie szans, przygotowanie do życia społecznego i zawodowego 36 

uczestników projektu 

- przygotowanie 24 osoby do samodzielnego życia poprzez wyposażenie ich 

w umiejętności społeczno-zawodowe 

- zdiagnozowanie stanu zdrowia uczestników projektu w kontekście zatrudnienia 

- podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu 

poprzez kursy zawodowe, w tym także kurs prawa jazdy kat. B oraz zdobycie 

/zwiększenie możliwości na re/integracje z rynkiem pracy 
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1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie usług z zakresu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych (kod CPV:79100000-5: Usługi prawnicze), a szczególnie: 

-przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

(przetargi, zapytania   ofertowe) w ramach projektu „Społeczność aktywna” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie procedury szacowania i rozeznania rynku 

- przygotowanie dokumentacji do poszczególnych postępowań (wzory formularzy, 

opis przedmiotu zamówienia, wzory protokołów, wzory umów z wykonawcami) 

- prowadzenie korespondencji z oferentami i wykonawcami  

- udział w pracach komisji przetargowej lub komisji rekrutacyjnej ds. angażowania 

personelu projektu i wyboru ofert 

- ocena formalna i merytoryczna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości 

i kompletności dokumentacji sporządzanej w postępowaniach) 

- współpraca z zespołem projektu „Społeczność aktywna” oraz wykonawcami  

 

4. Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 14 000 

Euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759). 

Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą 

o finansach publicznych, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy. 

5. Współfinansowanie zamówienia: 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Termin realizacji zamówienia do 31.12.2014 r. 

7. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert 

8. Wymagania Zamawiającego w ramach oferty   

a. Wymagania niezbędne:                                                                                                                          
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- wykształcenie wyższe 

- ukończone szkolenia związane z zamówieniami publicznymi 

- praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  i aktów 

wykonawczych wynikających z ustawy, 

- doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego 

- posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych 

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwa skarbowe 

b. Wymagania dodatkowe:                                                                                                                            

- umiejętność sprawnej organizacji pracy      

- samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie,  komunikatywność                   

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych) 

c. Dodatkowe informacje: 

- forma zatrudnienia: umowa-zlecenie 

- czas zatrudnienia: marzec 2013-grudzień 2014 r. oraz  

- liczba godzin: 80 godzin zegarowych w roku 2013 i 80 godzin zegarowych w roku 2014  

- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby fizyczne nieprowadzące działalności 

gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem 

wykonania zadań wynikających z umowy przez nie osobiście 

- każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę 

d. Warunki zaangażowania do projektu : 

- Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów do siedziby MGOPS w Łosicach, nie 

zapewnia stanowiska pracy z dostępem do komputera i Internetu 

- płatność za realizację usługi nastąpi po obustronnym podpisaniu protokółu odbioru 

wykonanej  usługi oraz wystawieniu rachunku za wykonaną usługę przez  Wykonawcę 

- Zamawiający zastrzega, że wypłata należności za wykonaną usługę jest uzależniona od 

posiadania przez Zamawiającego środków na koncie projektu; wypłata należności nastąpi 

po przekazaniu transz na realizację projektu przez Instytucję Pośredniczącą  

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia 

w każdym czasie bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania 

wyboru oferty, żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym 

etapie postępowania, żądania oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane 

wykształcenie i doświadczenie zawodowe 
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e. Sposób przygotowania oferty. 

- życiorys  zawodowy (CV) zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1) 

- list motywacyjny 

 -kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 

- oświadczenie kandydata o niekaralności zgodnie z załączonym wzorem 

(załącznik nr 2) 

-oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załączonym 

wzorem (załącznik nr 3) 

- oferta cenowa zgodnie z załącznikiem nr 4 

- ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana 

przez osobę lub osoby uprawnione.  Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty 

mają być w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem. 

9. Miejsce i termin złożenia oferty. 

wymagane dokumenty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice,  u Kierownika MGOPS (pokój nr 5) do 

dnia  11 marca 2013 r. do godziny 15.30, w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Dotyczy 

zapytania ofertowego - specjalista ds. zamówień publicznych” osobiście lub listownie – 

liczy się data wpływu do MGOPS. Aplikacje które wpłyną do Ośrodka po wymienionym 

wyżej terminie nie będą rozpatrywane 

10. Opis kryteriów wyboru oferty. 

- kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty – cena 100%. 

- weryfikacja złożonych ofert 

- w razie gdy oferty cenowe będą opiewały na kwoty o tej samej wartości, wówczas 

zostanie przeprowadzona rozmowa, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej 

Załączniki 

1. Załącznik nr 1 Wzór życiorysu zawodowego  (CV) 

2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o niekaralności 

3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

4. Formularz ofertowy  


