Gładyszóww 20.11.2017 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Prawósławny Oswródek Miłósierdzia Diecezji Przemyskó-Nówósądeckiej EEleós”  zaprasza dó składania
ófert na: ,,Pełnienie funkcji prawnika w Zespóle ds. pracy z ródziną”  w ramach prójektu pn. ESiecw Placówwek
Wsparcia Dziennegó na terenie Gminy Uswcie Górlickie” , realizówanegó przez Prawósławny Oswródek
Miłósierdzia Diecezji Przemyskó-Nówósądeckiej EEleós”  w ramach Regiónalnegó Prógramu Operacyjnegó
Wójewówdztwa Małópólskiegó na lata 2014  – 2020, Osw IX Región spówjny spółecznie.

1.Uwagi ogólne:
a) Póstępówanie niniejsze prówadzóne jest w óparciu ó prócedurę
b) Szacunkówa wartóswcw przedmiótu zamówwienia wynósi 37.500,00 zł
c) Dó niniejszegó póstępówania nie mają zastósówania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004  róku Prawó zamówwienw publicznych, (Dz. U. z 2015r. póz. 2164  j. t. z pówzwn. zm.), zwaną
dalej Eustawą” . Szacunkówa wartóswc w przedmiótu niniejszegó zamówwienia nie przekracza
kwóty ókreswlónej w art.4  pkt 8 ustawy.
d) Zamawiający nie dópuszcza mózlliwóswcw składania ófert częswciówych.
e) Zamawiający nie dópuszcza mózlliwóswci składania ófert wariantówych.
f) Miejsce publikacji ógłószenia ó póstępówaniu:
a. Stróny internetówe: http://eleós.gladyszów.órg
2.Nazwa i adres Zamawiającego:
Prawósławny Oswródek Miłósierdzia Diecezji Przemyskó-Nówósądeckiej EEleós” 
Gładyszóww 4 5
38-315 Uswcie Górlickie
Tel. 66263384 7
Email: elwan@interia.pl
3.Nazwa zamówienia:
,,Pełnienie funkcji prawnika w Zespóle ds. pracy z ródziną”  w ramach prójektu pn. ESiecw Placówwek
Wsparcia Dziennegó na terenie Gminy Uswcie Górlickie” , realizówanegó przez Prawósławny
Oswródek Miłósierdzia Diecezji Przemyskó-Nówósądeckiej EEleós”  w ramach Regiónalnegó
Prógramu Operacyjnegó Wójewówdztwa Małópólskiegó na lata 2014  – 2020, Osw IX Región spówjny
spółecznie.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiótem zamówwienia udział w pracach Zespółu ds. pracy z ródziną óraz dóradztwó
indywidualne w prójekcie pn. ESiec w Placówwek Wsparcia Dziennegó na terenie Gminy Uswcie
Górlickie” , realizówanegó przez Prawósławny Oswródek Miłósierdzia Diecezji PrzemyskóNówósądeckiej EEleós”  w ramach Regiónalnegó Prógramu Operacyjnegó Wójewówdztwa
Małópólskiegó na lata 2014  – 2020, Osw IX Región spówjny spółecznie.
Oznaczenie według Wspówlnegó Słównika Zamówwienw CPV:
a)
b)
2.
1)

80570000-0 usługi w dziedzinie rózwóju ósóbistegó
79100000 - usługi prawnicze
Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenia usług prawnika:
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a) Póradnictwó specjalistyczne prawnika w ramach Zespółu ds. pracy z ródziną winnó
óbejmówacw:
 prówadzenie interwencji z zakresu dóradztwa prawnegó mającej na celu pómóc
ósóbóm we wzmacnianiu lub ódzyskiwaniu zdólnóswci dó funkcjónówania w
spółeczenwstwie póprzez pełnienie ódpówiednich rówl spółecznych óraz twórzenie
warunkóww sprzyjających temu celówi,
 wsparcie prawne zgódnie z biezlącymi pótrzebami,
 zwiększeniem kómpetencji, w tym spółecznych i ósóbistych, umócnienia cech takich
jak póczucie własnej wartóswci, asertywnóswcw, ómawianie i rózwiązywanie biezlących
sytuacji trudnych rzutujących na kóndycję psychiczną i funkcjónówanie beneficjenta
w ródzinie, a takzle w spółeczenwstwie,
 prówadzenie dóradztwa prawnegó dla dzieci i ródzicóww uczestniczących
w prójekcie,
b) Usługa póradnictwa prawnegó realizówana będzie w óparciu ó następujące zasady
pracy:
 Przejrzystóswcw – charakter usług dóstępnych w ramach póradnictwa jest zrózumiały dla
ódbiórcy,
 Zyyczliwóswc w i empatia – persónel swwiadczący usługi twórzy przyjazną atmósferę dla
beneficjentóww
 Ciągłóswc w – póradnictwó wspiera beneficjentóww w szeregu decyzji i zmian ó
charakterze prawnym, psychólógicznym, spółecznym i ródzinnym.
 Dóstępnóswc w – usługi póradnictwa są swwiadczóne w spósówb elastyczny i przyjazny dla
beneficjentóww tj. póprzez kóntakt bezpóswredni,
 Elastycznóswc w – póradnictwó wykórzystuje szerókie spektrum metód, ódpówiednich
wóbec rówzlnóródnych pótrzeb ósówb, rówwniezl tych z niepełnósprawnóswcią.
c) Łączna liczba gódzin póradnictwa wynósi 10 gódzin w miesiącu,
d) Gódziny pracy będą ustalane wg zapótrzebówania uczestnikóww prójektu,
e) Fórma przeprówadzónegó dóradztwa – indywidualne spótkania z uczestnikami,
grupówe
f) Usługa będzie realizówana w terminie ód 01.12.2017 dó dnia 31.122019.
5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówwienia mózle ubiegac w się Wykónawca, któwry: pósiada niezbędną wiedzę i
dóswwiadczenie óraz dyspónuje pótencjałem technicznym i ósóbami zdólnymi dó wykónania
zamówwienia tj. ósóba swwiadcząca usługę pósiada wykształcenie wyzlsze prawnicze óraz min.
dwuletnie dóswwiadczenie zawódówe.
6. Wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu
1. Oswwiadczenie wykónawcy ó spełnieniu warunku udziału w póstępówaniu i braku
przesłanek dó wykluczenia z udziału w póstępówaniu - wypełnióny załącznik nr 2 dó
zaprószenia.
2. Oswwiadczenie wykónawcy ó zakresie wykształcenia ósóby przewidzianej dó pełnienia
funkcji psychólóga zgódnie z załącznikiem nr 3 dó niniejszegó zaprószenia.
4 . Oswwiadczenie Wykónawcy zawierające infórmację ó pósiadanym stazlu na stanówisku
związanym z póradnictwem psychólógicznym .
5. Aktualny ódpis z właswciwegó rejestru albó aktualne zaswwiadczenie ó wpisie dó ewidencji
działalnóswci góspódarczej, jezleli wykónawca prówadzi działalnóswc w góspódarczą ,
wystawióne nie wczeswniej nizl 6 miesięcy przed upływem terminu składania ófert (nie
dótyczy ósówb fizycznych nie prówadzących działalnóswci góspódarczej),
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6. Pełnómócnictwó dó działania w imieniu Wykónawcy, ó ile prawó dó reprezentówania
wykónawcy w pówyzlszym zakresie nie wynika wpróst z dókumentu rejestrówegó,
Dókumenty ó któwrych mówa w pkt. pówyzlej pówinny byc w wystawióne nie wczeswniej niz l 6
miesięcy, przed upływem terminu składania ófert
Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
(z wyłączeniem pełnomocnictwa które powinno być przedłożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez mocodawcę).
Dókumenty spórządzóne w języku óbcym są składane wraz z tłumaczeniem na język pólski,
póswwiadczónym przez ósóbę uprawnióną dó reprezentówania Wykónawcy.
Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:
1. Dókumenty załączóne dó óferty zatrzymuje Zamawiający.
2.W przypadku, gdy Wykónawca nie dółączy dó óferty wymaganych dókumentóww, złózlóne
dókumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwóswc w có dó ich prawdziwóswci Zamawiający
mózle wezwac w Wykónawcę dó ich uzupełnienia w wyznaczónym terminie. Niezłózlenie przez
Wykónawcę lub mimó wezwania nieuzupełnienie w wymaganym terminie w/w dókumentóww
skutkuje ódrzuceniem óferty.
7. Termin wykonania zamówienia: ód dnia udzielenia zamówwienia dó dnia 31.12.2019
8. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dókóna wybóru najkórzystniejszej óferty według następujących kryterióww:
Cena - 100%
Realizacja zamówwienia zóstanie pówierzóna Wykónawcy, któwry zaóferuje najkórzystniejsze
warunki realizacji zamówwienia
9. Sposób oceniania ofert:
Ilóswcw punktóww będzie óbliczana w następujący spósówb:
Ilóswcw punktóww = (Cena óferty najtanwszej / Cena óferty badanej) x 100
Realizacja zamówwienia zóstanie pówierzóna Wykónawcy, któwregó óferta uzyska największą
liczbę punktóww.
10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
1) Ofertę nalezly złózlycw dó dnia 29.11.2017 r. dó gódziny 1000 w siedzibie Zamawiającegó
pód adresem: Prawósławny Oswródek Miłósierdzia Diecezji Przemyskó-Nówósądeckiej
EEleós” , Gładyszóww 4 5, 38-315 Uswcie Górlickie lub w fórmie elektrónicznej:
elwan@interia.pl. Oferty, któwre wpłyną pó terminie wskazanym pówyzlej, nie będą brane
pód uwagę.
2) UWAGA – za termin złózlenia óferty przyjmuje się datę i gódzinę wpływu óferty dó
Zamawiającegó
3
Prójekt ESiecw Placówwek Wsparcia Dziennegó na terenie Gminy Uswcie Górlickie” ,
wspówłfinansówany z Regiónalnegó Prógramu Operacyjnegó Wójewówdztwa Małópólskiegó na lata 2014  – 2020,
Osw IX Región spówjny spółecznie.

4
Prójekt ESiecw Placówwek Wsparcia Dziennegó na terenie Gminy Uswcie Górlickie” ,
wspówłfinansówany z Regiónalnegó Prógramu Operacyjnegó Wójewówdztwa Małópólskiegó na lata 2014  – 2020,
Osw IX Región spówjny spółecznie.

