
Lubin, 17 września 2018 r.
DS.05.8.2018  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 50 TYS. PLN  NA PRZEPROWADZENIE

USŁUGI DORADZTWA PRAWNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „INWESTUJĘ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

W związku z realizacją projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” współfnansowanego przez Unię Europejską
w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  zwracamy  się  z  zapytaniem  ofertowym  o  cenę
za przeprowadzenie „Usługi doradztwa prawnego”.

Nr kategorii Nr CPV: 79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego 

1. Zamawiający
Powiat Lubiński,
w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie,
ul. Składowa 3, 59-300 Lubin

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot  zamówienia  polega  na  świadczeniu  usług  doradztwa  prawnego  w  zakresie  ulg  i  uprawnień
w łącznej liczbie 88 godzin dla osób objętych doradztwem, tj.:
- 24 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- 10 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-18 lat
- 10 osób opuszczających pieczę zastępczą w wieku 18-25 lat, objętych Indywidualnym Planem Usamodziel-

niania.

Na każdą z osób z wskazanych powyżej grup objętych doradztwem przypada po dwie godziny. Z poradnictwa
(w ramach 2 godzin przewidzianych na jedną uprawnioną osobę z  grup wskazanych powyżej)  korzystać
również mogą najbliżsi członkowie rodzin – z uwagi na konieczność pozyskania przez te osoby stosownej
wiedzy dotyczącej prawnych aspektów niepełnosprawności/pieczy zastępczej.

Świadczenie  usługi  odbywać się  będzie  w formie osobistych indywidualnych spotkań na terenie  miasta
Lubina. W ofercie  należy wskazać dokładny adres miejsca realizowania usługi. Miejsce świadczenia usługi
musi  być   w  pełni  przystosowane  dla  osób  niepełnosprawnych  mających  problemy  w  poruszaniu  się
(bez barier architektonicznych). 

Osoby udzielające porad prawnych muszą być czynnymi adwokatami lub radcami prawnymi, posiadającymi
aktualny wpis na listę adwokatów lub radców prawnych.
Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji usługi osobę inną niż wskazana w formularzu ofertowym pod
warunkiem spełniania przez tę osobę wymagania określonego powyżej.
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3. Termin realizacji zamówienia
Świadczenie przedmiotowej usługi odbywać się będzie w październiku i listopadzie 2018 r. w dni tygodnia od
poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Warunki uczestnictwa 
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) dysponują co najmniej jedną osobą posiadają aktualny wpis na listę adwokatów lub radców prawnych;
2) dysponują na terenie miasta Lubina odpowiednim miejscem, spełniającym wymagania Zamawiającego.

5. Kryterium oceny ofert jest Cena – waga kryterium 100%
Oferta z najniższą ceną bruto otrzyma 100 pkt, pozostałym ofertom przyznana zostanie liczba punktów obli-
czona wg następującego wzoru:

Cena najniższa

------------------- x 100
Cena oferty ocenianej

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

7. Dokumenty, które należy załączyć do składanej oferty:
Oświadczenie o  braku powiązań z zamawiającym,  stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

8. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania 
Wykluczeniu  podlegać  będą  wykonawcy  powiązani  z  Zamawiającym  osobowo  lub  kapitałowo.
Przez  powiązanie  kapitałowe  lub  osobowe  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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu  co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie

został określony przez IŻ w  wytycznych programowych;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykluczeniu podlegać będą również Wykonawcy, którzy nie potwierdzą spełnienia warunków udziału w po-
stępowaniu. 
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9. Sposób przygotowania oferty
Ofertę  sporządzić  należy  na  załączonym  druku  „OFERTA”  –  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1.
Ofertę  sporządzić  należy  w języku polskim,  w formie pisemnej,  maszynowo, komputerze,  nieścieralnym
atramentem  lub  długopisem.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną.  W  przypadku
złożenia oferty osobiście lub przesłania pocztą ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: Oferta
na przeprowadzenie „Usługi doradztwa prawnego”. 
UWAGA: jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 27 września 2018 r., do godziny 16:00. Oferty złożone po wymaganym terminie
nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w  Lubinie  adres:  59-300  Lubin,  ul.  Składowa  3,  przesłać  pocztą  (liczy  się  data  wpływu)  bądź  mailem,
w formie skanu na adres: b.sieja@pcpr.powiat-lubin.pl.

11. Informacje pozostałe
Ewentualne pytania do postępowania należy wysyłać na adres:  b.sieja@pcpr.powiat-lubin.pl
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