
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PROJEKT/RPO/2016
dotyczące zamówienia usługi: porady prawne

w  ramach  projektu  pn.  „Mobilny  i  aktywny  kapitał  ludzki  w  powiatach  malborskim  i  sztumskim  –
aktywizacja  społeczno-zawodowa”  -  Umowa  Nr  RPPM  06.01.02-22-0004/15-00,  dofinansowanym  ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania
6.1.2. realizowanego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 82-200 Malbork, Słowackiego 74 – Realizator projektu
działający w imieniu Partnera Wiodącego – Miasta Malbork z siedzibą 82-200 Malbork, Plac Słowiański 5 
oraz Partnerów
Gminę Malbork z siedzibą 82-200 Malbork, ul. Ceglana 7
Gminę Nowy Staw z siedzibą 82-230 Nowy Staw, ul. Gen. Józefa Bema 1
Gminę Lichnowy z siedzibą 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6
Gminę Miłoradz z siedzibą 82-231 Miłoradz, ul. Żuławska 9
Gminę Stare Pole z siedzibą 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6
Powiat Malborski z siedzibą 82-200 Malbork, Plac Słowiański 17
Powiat Sztumski z siedzibą 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 31
Miasto i Gminę Sztum z siedzibą 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
Gminę Stary Dzierzgoń z siedzibą 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 71
Szanowni Państwo,  

W związku z realizowanym przez  Miasto Malbork oraz Partnerów projektem „Mobilny i aktywny
kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” zwracamy się do
Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia usługi porad
prawnych.
ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. Rodzaj zamówienia:
Usługa świadczenia porad prawnych. 

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porad prawnych w projekcie w dwóch obszarach:
Część I zamówienia.
Poradnictwo prawne dla Uczestników projektu realizujących Ścieżki reintegracji  społeczno -zawodowej  -
Łącznie 42 h porad prawnych (42 osoby, śr. 1h/ osoba).
Dotyczy przypadków gdy w ramach realizacji Ścieżki zdiagnozowany zostanie problem natury prawnej.



Zakres  świadczonych  usług:  spotkania  indywidualne  z  uczestnikami  projektu  w  ilości  42  godzin  z  42
uczestnikami/czkami (śr. 1h/ os) wg. potrzeb, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,
karnego, cywilnego, pracy, lokalowego i ochrony praw lokatorów. Porady realizowane będą dla uczestników
projektu, realizujących Ścieżki reintegracji, w miejscach i ilości wskazanych przez Partnerów, wg poniższej
specyfikacji:

Partner 2016 2017 2018 Łącznie
W 3 os 3 os 3 os 9 os
P1 1 os 1 os 1 os 3 os
P2 1 os 1 os 1 os 3 os
P3 1 os 2 os 1 os 4 os
P4 1 os 1 os 1 os 3 os
P5 1 os 1 os 1 os 3 os
P8 4 os 5 os 4 os 13 os
P9 1 os 2 os 1 os 4 os

13 os 16 os 13 os 42 os
Część II zamówienia.
Obsługa prawna projektu w okresie od podpisania umowy do 31.10.2018 – łącznie 500 h (śr. 19 h/ m-c).
Zakres udzielanych porad dotyczył będzie w szczególności:

 sporządzania projektów umów, porozumień  zawieranych w toku realizacji projektu;
 analiza sporządzanych w projekcie dokumentów pod kątem formalno-prawnym;
 sporządzanie informacji prawnych w oparciu o aktualny stan prawny;
 analiza prawna dokumentacji dotyczącej postępowań o zamówienia publiczne w projekcie;
 udzielanie wsparcia i konsultacji w zakresie formalno-prawnym kadrze projektu.

W  ramach  wykonywanych  obowiązków  Wykonawca  będzie  w  ścisłym  kontakcie  z  kierownikiem,
koordynatorem zarządzającym i koordynatorem finansowym projektu. 
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  79.10.00.00-5 



5. Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie realizowane jest  w dwóch częściach.  I
część porady prawne dla uczestników projektu (42 h). II część obsługa prawna projektu (500 h).

6. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31.10.2018

7. Miejsce realizacji zamówienia:
W  części  I  Zamówienia  praca  stacjonarna w  biurze  projektu oraz  w  terenie  na  obszarze  powiatu
malborskiego i sztumskiego. W części II Zamówienia praca głównie w biurze projektu w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 74, 82-200 Malbork.  

8. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunki udziału w postępowaniu:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w aktualnychWytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Warunki udziału w postępowaniu – część I. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Posiadają  aktualne  uprawnienia  radcy  prawnego  lub  adwokata,  albo  status  prawnika  zagranicznegowykonującego zawód na terenie RP, czyli posiadają wpis na listę prowadzoną przez odpowiednio okręgowąizbę  adwokacką  lub  radcowską,  co  weryfikowane  będzie  poprzez  wykazanie  w  wykazie  (załącznik  dozapytania) numeru wpisu, 
Dysponują osobą  posiadającą co  najmniej  roczne doświadczenie  zdobyte w okresie  ostatnich pięciu latprzed upływem terminu składania ofert, w zakresie świadczenia usług prawnych,  co weryfikowane będziepoprzez wykazanie w wykazie (załącznik do zapytania) okresu doświadczenia i podmiotu/podmiotów, narzecz których usługi były wykonywane,  oraz załączeniem referencji poświadczających należyte wykonanieusług, oraz 
dysponują  osobą posiadającą co najmniej  roczne doświadczenie  w zakresie świadczenia indywidualnychporad prawnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zdobyte w okresie ostatnich pięciu latprzed upływem terminu składania ofert,  co weryfikowane będzie poprzez wykazanie w wykazie (załącznikdo zapytania) okresu doświadczenia i podmiotu/podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane, orazzałączeniem referencji poświadczających należyte wykonanie usług.
Warunki udziału w postępowaniu – część II. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Posiadają  aktualne  uprawnienia  radcy  prawnego  lub  adwokata,  albo  status  prawnika  zagranicznegowykonującego zawód na terenie RP, czyli posiadają wpis na listę prowadzoną przez odpowiednio okręgowąizbę  adwokacką  lub  radcowską,  co  weryfikowane  będzie  poprzez  wykazanie  w  wykazie  (załącznik  dozapytania) numeru wpisu, 



dysponują osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich pięciu lat przedupływem  terminu  składania  ofert,  w  zakresie  świadczenia  usług  prawnych  dla  instytucji  publicznych  iJednostek Samorządu Terytorialnego,  co weryfikowane będzie poprzez wykazanie w wykazie (załącznik dozapytania) okresu doświadczenia i podmiotu/podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane,  orazzałączeniem referencji poświadczających należyte wykonanie usług, oraz 
dysponują osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w zakresie świadczenia obsługi prawnej iudzielania  porad  prawnych,  których  przedmiotem  była  m.in.  obsługa  prawna  projektówwspółfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zdobyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminuskładania  ofert,  co  weryfikowane będzie  poprzez  wykazanie  w wykazie  (załącznik  do zapytania)  okresudoświadczenia  i  podmiotu/podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  były  wykonywane,  oraz  załączeniemreferencji poświadczających należyte wykonanie usług.
W  postępowaniu  nie  mogą  brać  udział  oferenci  którzy  są  powiązani  z  Zamawiającym  osobowo  lubkapitałowo.  Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  międzyZamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lubosobami  wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniemi przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,c. pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,pełnomocnika,d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

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

PROCEDURA
1. Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązują-
cych Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2. Kryteria oceny ofert:
 
Część I Zamówienia oceniana będzie w oparciu o niżej wymienione kryteria

KRYTERIUM WAGA(%)

a

Koszt usługi - Cena ryczałtowa bru o za 1 godz. usługi 

Liczba punktów =
cena ryczałtowa brutto za 1 godz. usługi

wg najkorzystniejszej oferty.
x 100 x 40%-----------------------------------------

cena ryczałtowa brutto za 1 godz. usługi
wg ocenianej oferty

40%

b Doświadczenie osoby wskazanej do świadczenia usług prawnych w projekcie 30%



uwaga – punktowane będzie doświadczenie osoby wskazanej do świadczeniausług  prawnych  w  projekcie  przedstawione  w  ofercie  (załączniku)  ponadwymagane obligatoryjnie minimum – minimalne wymagania - doświadczeniepostawione w warunkach udziału nie będzie punktowane 
Za każde dodatkowe 6 miesięcy doświadczenia osoby wskazanej do świadczeniausług  prawnych  w  projekcie,  w  zakresie  świadczenia  usług  prawnych,  coweryfikowane będzie  poprzez wykazanie  w wykazie  (załącznik  do  zapytania)okresu  doświadczenia  i  podmiotu/podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  byływykonywane,  oraz  załączeniem  referencji  poświadczających  należytewykonanie  usług,  wykonawca  otrzyma  5  punktów.  Wykazać  można  więcmaksymalnie dodatkowo 3 lata doświadczenia aby uzyskać 30pkt  

c

Doświadczenie osoby wskazanej do świadczenia usług prawnych w projekciew świadczeniu usług indywidualnych porad prawnych dla osób wykluczonychspołecznie oraz zagrożonych wykluczeniem 
uwaga – punktowane będzie doświadczenie osoby wskazanej do świadczeniausług  prawnych  w  projekcie  przedstawione  w  ofercie  (załączniku)  ponadwymagane obligatoryjnie minimum – minimalne wymagania - doświadczeniepostawione w warunkach udziału nie będzie punktowane 
Za każde dodatkowe 6 miesięcy doświadczenia osoby wskazanej do świadczeniausług  prawnych  w  projekcie,  w  zakresie  świadczenia  indywidualnych  poradprawnych  dla  osób  zagrożonych  wykluczenie  społecznym,  co  weryfikowanebędzie  poprzez  wykazanie  w  wykazie  (załącznik  do  zapytania)  okresudoświadczenia  i  podmiotu/podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  byływykonywane,  oraz  załączeniem  referencji  poświadczających  należytewykonanie  usług,  wykonawca  otrzyma  5  punktów.  Wykazać  można  więcmaksymalnie dodatkowo 3 lata doświadczenia aby uzyskać 30pkt  

30%

Kryteria oceny ofert: Część II Zamówienia oceniana będzie w oparciu o niżej wymienione kryteria
KRYTERIUM WAGA(%)

a

Koszt usługi - Cena ryczałtowa bru o za 1 godz. usługi 

Liczba punktów =
cena ryczałtowa brutto za 1 godz. usługi

wg najkorzystniejszej oferty.
x 100 x 40%-----------------------------------------

cena ryczałtowa brutto za 1 godz. usługi
wg ocenianej oferty

40%

b Doświadczenie osoby wskazanej do świadczenia usług prawnych w projekcie 
uwaga – punktowane będzie doświadczenie osoby wskazanej do świadczenia

30%



usług  prawnych  w  projekcie  przedstawione  w  ofercie  (załączniku)  ponadwymagane obligatoryjnie minimum – minimalne wymagania - doświadczeniepostawione w warunkach udziału nie będzie punktowane 
Za każde dodatkowe 6 miesięcy doświadczenia osoby wskazanej do świadczeniausług  prawnych  w  projekcie,  w  zakresie  świadczenia  usług  prawnych  dlainstytucji publicznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego co weryfikowanebędzie  poprzez  wykazanie  w  wykazie  (załącznik  do  zapytania)  okresudoświadczenia  i  podmiotu/podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  byływykonywane,  oraz  załączeniem  referencji  poświadczających  należytewykonanie  usług,  wykonawca  otrzyma  5  punktów.  Wykazać  można  więcmaksymalnie dodatkowo 3 lata doświadczenia aby uzyskać 30pkt  

c

Doświadczenie osoby wskazanej do świadczenia usług prawnych w projekciew zakresie świadczenia obsługi prawnej i udzielania porad prawnych, którychprzedmiotem była m.in. obsługa prawna projektów współfinansowanych zeźródeł zewnętrznych
uwaga – punktowane będzie doświadczenie osoby wskazanej do świadczeniausług  prawnych  w  projekcie  przedstawione  w  ofercie  (załączniku)  ponadwymagane obligatoryjnie minimum – minimalne wymagania - doświadczeniepostawione w warunkach udziału nie będzie punktowane 
Za każde dodatkowe 6 miesięcy doświadczenia osoby wskazanej do świadczeniausług  prawnych  w  projekcie,  w  zakresie  świadczenia  obsługi  prawnej  iudzielania porad prawnych, których przedmiotem była m.in. obsługa prawnaprojektów  współfinansowanych  ze  źródeł  zewnętrznych,  co  weryfikowanebędzie  poprzez  wykazanie  w  wykazie  (załącznik  do  zapytania)  okresudoświadczenia  i  podmiotu/podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  byływykonywane,  wykonawcza  otrzyma  5  punktów.  Wykazać  można  więcmaksymalnie dodatkowo 3 lata doświadczenia aby uzyskać 30pkt  

30%

Uwaga: w przypadku obiektywnego braku możliwości załączenia referencji do oferty, Wykonawca załączy
do oferty oświadczenie własne o należytym wykonaniu usługi. 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:

a. Strona internetowa  bip.mops.malbork.pl
b. wysłano drogą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców

2. Termin oraz miejsce składania ofert 
1. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.09.2016 (wiążąca jest data wpływu oferty

do biura  Realizatora projektu). Ofertę można składać:
 pocztą lub osobiście w biurze MOPS Malbork, ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork, pokój nr 10 (w

godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) 
 mailem na adres: achomiuk@mops.malbork.pl



2. W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: ZAPYTANIE
OFERTOWE NR 1/PROJEKT/RPO/2016

3. W  przypadku  wersji  papierowej   należy  dopisać  na  kopercie:  ZAPYTANIE  OFERTOWE  NR
1/PROJEKT/RPO/2016

3. Osoby do kontaktu 
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Agnieszka Chomiuk – koordynator zarządzający projektu.

4. Sposób sporządzenia oferty
1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2 do

niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

a) Załącznik nr 2 uwzględniający cenę ryczałtową bru o za 1 godz. usługi;
b) Załącznik nr 3 wykaz doświadczenia;
c) Załącznik nr 4 o braku powiązań kapitałowych i osobowych;
d) Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe.

5. Zawarcie umowy
1. Jeżeli  Wykonawca  będzie  uchylał  się  od  podpisania  umowy  w  terminie  wskazanym  przez

Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta. 
2.  Wykonawca  wystawiać  będzie,  w  przypadku  podmiotów  gospodarczych  -  faktury/rachunki,  w

przypadku osób fizycznych  -  rachunki  do umowy cywilno-prawnej  za  każdy  okres  rozliczeniowy,
zgodnie  z  faktycznie  liczbą  przepracowanych  godzin  na  podstawie  przedłożonego  do  akceptacji
Zamawiającemu.

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR …./PROJEKT/RPO/2016
Nazwa projektu: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim –

aktywizacja społeczno-zawodowa”
Czas trwania: 02.05.2016-31.10.2018
Wartość projektu: 
- całkowita: 6.143.999,99

- dofinansowanie: 5.222.399,99
- wkład własny: 921.600,00
Skład partnerstwa: Miasto Malbork z siedzibą 82-200 Malbork, Plac Słowiański 5

zwanym dalej „Partnerem wiodącym”
oraz Partnerami
Gminą Malbork z siedzibą 82-200 Malbork, ul. Ceglana 7
Gminą Nowy Staw z siedzibą 82-230 Nowy Staw, ul. Gen. Józefa Bema 1
Gminą Lichnowy z siedzibą 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6
Gminą Miłoradz z siedzibą 82-231 Miłoradz, ul. Żuławska 9
Gminą Stare Pole z siedzibą 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6



Powiatem Malborskim z siedzibą 82-200 Malbork, Plac Słowiański 17
Powiatem Sztumskim z siedzibą 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 31
Miastem i Gminą Sztum z siedzibą 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
Gminą Stary Dzierzgoń z siedzibą 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 71
Partnerstwo zostało powołane w sposób transparenty z zachowaniem zasady
pełnej informacji, otwartości, zasady wzajemnego poszanowania.

Grupa docelowa w projekcie:
512 osób, w tym 210 osób z niepełnosprawnościami. 
Pięć  grup docelowych:

1) Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, zakwalifikowane do III  profilu
pomocy.2) Osoby bezrobotne, niezarejestrowane w PUP3) Klienci Ośrodków Pomocy Społecznej zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym.4) Osoby niepełnosprawne.5) Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej.

MOPS
Malbork

GOPS
Malbork

MOPS
Nowy
Staw

GOPS
Lichnowy

GOPS
Miłoradz

GOPS
Stare Pole

MGOPS
Sztum

GOPS  
Stary
Dzierzgoń

PCPR
Malbork

PCPR
Sztum

Ogółem 85 32 30 32 24 32 130 35 62 50

PAI 30 0 18 12 0 22 30 0
Klienci  OPS
zagrożeni
ubóstwem  i
wykluczeniem
społecznym

55 32 12 20 24 10 0 35

KIS 0 0 0 0 0 0 100 0
Osoby  z
niepełnosprawne
(klienci PCPR)

62 50

CEL, WSKAŹNIKI, REZULTATYCel: Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
WSKAŹNIKI:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem: 512
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 210
Liczba osób pracujących po projekcie: 100



Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje1: 64
Liczba osób poszukujących pracy: 120
EFEKTY (3 m-ce od zakończenia udziału w projekcie):
154 osoby znajdą zatrudnienie
180 osób aktywnie poszukujących pracy
64 osoby podniosą swoje kwalifikacje
DZIAŁANIA

1. Rekrutacja:
Opracowanie dokumentów.
Selekcja wśród klientów.Kryteria:
Osoba lub rodzina korzystająca ze wsparcia pomocy społecznej;
Osoba bezrobotna: zarejestrowana lub niezarejestrowana.2. Spotkania informacyjne.Zgłoszenia, selekcja, stworzenie listy podstawowej i listy rezerwowej.

05.2016-01.2018

3. Opracowanie Ścieżki reintegracji dla poszczególnych grup docelowych.
Zespół  do  tworzenia  ścieżek:  doradca  zawodowy,  pracownik  socjalny,

psycholog.
W razie potrzeby medyczna ocena zdolności do pracy.
Pracownik socjalny scala diagnozę i spisuje kontrakt z klientem.

09.2016-02.2018

4. Realizacja Ścieżki reintegracji. 10.2016-10.20185. Monitoring realizacji wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej Do 3 m-cy od zakończenia
udziału w projekcie

ŚCIEŻKI REINTEGRACJI
I. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do III profilu pomocy.
1. Realizacja PAI – 2 miesiące.
a. Blok Aktywizacja zawodowa – PUP: prace społecznie użyteczne (80 h/ os.)
b. Blok Aktywizacja społeczna; warsztaty interpersonalne grupowe (108 h/ grupa).
Zapewnienie cateringu i materiałów
2. Praca socjalna 6 h/ os. w trybie stałym.
a. Zasiłki celowe, w tym w szczególności na zwroty za dojazdy i koszty zapewnienia opieki do dzieci.
3. Wsparcie psychologiczne/ coaching (4 h/ os.).
4. Terapia 3 h/os.
5. Poradnictwo prawne.
6.  Zajęcia  edukacyjne 15 h/ grupa po 1,5  h w tygodniu  dla  uczestników i  ich rodzin (MCKiE,  SCK):  np.
plastyczne, kulinarne, fotograficzne. Zajęcia realizowane w dniach wolnych od pracy lub popołudniami.
II. Klienci OPS.
1. Praca socjalna 10 h/ os. w trybie stałym.
a. Weryfikacja i ewentualne zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
1  Kursy i szkolenia odbywające się w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym muszą zostać zakończone uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji, przy czym przez kwalifikacje należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Tym samym we wskaźniku „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu” można uwzględnić uczestnika, jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku.



b. Zasiłki celowe, w tym w szczególności na zwroty za dojazdy i koszty zapewnienia opieki do dzieci.
2.  Warsztaty  motywacyjne  „Kuźnia  optymizmu”  30  h/  grupa,  5  dni,  14  os.  w  grupie:  umiejętności
interpersonalne, zarządzanie czasem, asertywność, motywacja itp.
3. Wsparcie psychologiczne/ coaching (4 h/ os.).
4. Animator pracy 6 h/os.
a. Praca indywidualna z klientem;
b. Praca z rodziną i środowiskiem lokalnym klienta.
5. Warsztaty ABC poszukiwania pracy 18 h/ gr, 3 dni, 14 os/ gr.
Zapewniony catering i materiały.
6. Poradnictwo prawne 1 h/os.
7. Szkolenia zawodowe – Centrum Edukacji Zawodowej.
a. Dotyczy osób bez kwalifikacji lub posiadających nieadekwatne kwalifikacje.
b. Przysługują stypendia szkoleniowe (śr. 1300 zł/ os.).
8. Staż – 6 miesięcy.
a. Przysługują stypendia stażowe (śr. 1875 zł/os.).
III. Osoby niepełnosprawne.
1. Praca socjalna.
Bez możliwości przyznawania zasiłków celowych.
2.  Warsztaty  „Trening  umiejętności  społecznych”  30  h/  grupa,  5  dni,  8-12  os.  w  grupie:  umiejętności
interpersonalne, zarządzanie czasem, asertywność, motywcja itp.
Zapewniony catering i materiały
3. Wsparcie psychologiczne/ coaching (4 h/ os.).
4. Warsztaty ABC poszukiwania pracy 18 h/ gr, 3 dni po 6 h, 8-12 os/ gr.
Zapewniony catering i materiały.
5. Szkolenia zawodowe – Centrum Edukacji Zawodowej.
a. Dotyczy osób bez kwalifikacji lub posiadających nieadekwatne kwalifikacje.
b. Przysługują stypendia szkoleniowe (śr. 1300 zł/ os.).
6. Staże – 6 miesięcy.
a. Przysługują stypendia stażowe (śr. 1875 zł/os.).
7.  Zajęcia  edukacyjne  5  h/  grupa  po  1,5  h  w tygodniu  dla  uczestników i  ich  rodzin  (MCKiE,  SCK):  np.
plastyczne, kulinarne, fotograficzne. Zajęcia realizowane w dniach wolnych od pracy lub popołudniami.
8. Usługi o charakterze zdrowotnym (zabiegi rehabilitacyjne, turnusy), 10 dniowy cykl zabiegów.
9. Uzupełnienie wykształcenia.
Zapewniony zwrot kosztów dojazdów i opieki nad dziećmi.
IV. Nowi uczestnicy KIS.
1. Praca socjalna.
c. Weryfikacja i ewentualne zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
d. Zasiłki celowe, w tym w szczególności na zwroty za dojazdy i koszty zapewnienia opieki do dzieci.
2. Indywidualne warsztaty motywacyjne z psychologiem (2 h/ os.).
3.  Grupowe  warsztaty  motywacyjne  3  h/  grupa,  6-12  os.  w  grupie:  umiejętności  interpersonalne,
zarządzanie czasem, asertywność, motywacja itp.
4. Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym (3 h/ gr.).
Zapewniony zwrot kosztów dojazdów i materiały szkoleniowe
5. Spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym 1h/os.
6. Animator pracy 6 h/os.



c. Praca indywidualna z klientem;
d. Praca z rodziną i środowiskiem lokalnym klienta.
7. Warsztaty grupowe z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej 30 h/ gr, 6-12 os/ gr.
Zapewniony catering i materiały.
8. Szkolenia zawodowe – Centrum Edukacji Zawodowej 30 os.
c. Dotyczy osób bez kwalifikacji lub posiadających nieadekwatne kwalifikacje.
d. Przysługują stypendia szkoleniowe (śr. 1300 zł/ os.).
9. Staże – 6 miesięcy 70 os.
b. Przysługują stypendia stażowe (śr. 1875 zł/os.).
V Obszar realizacji zadania:
powiat malborski, powiat sztumski



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego NR 1/PROJEKT/RPO/2016

…………………………..…………………....…..       ……...…………………………..……….
(pieczęć nagłówkowa lub dane teleadresowe Wykonawcy) 

(miejscowość, data)
                 DO ZAMAWIAJĄCEGO

           ……………………………………..
FORMULARZ OFERTOWY DO CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA
Poradnictwo prawne dla Uczestników projektu realizujących Ścieżki reintegracji społeczno -zawodowej  -
Łącznie 42 h porad prawnych 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/nazwa i adres Wykonawcy/
Numer telefonu……………………………………………………..……….. numer faksu …………………….….………………………….
e-mail …………………………….……………………………………………
REGON  (jeśli dotyczy)…………………………………………NIP/PESEL ………………………………………….…………………………
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  NR 1/PROJEKT/RPO/2016 dotyczące zamówienia usługi:
porady  prawne  w ramach projektu  pn.  „Mobilny i  aktywny kapitał  ludzki  w powiatach malborskim i
sztumskim  –  aktywizacja  społeczno-zawodowa”  -  Umowa  Nr  RPPM  06.01.02-22-0004/15-00,
dofinansowanym ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1
Poddziałania 6.1.2.

Proponuję  ryczałtową cenę  bru o za  1  godz.  usługi  porad prawnych w  kwocie  bru o   …………………….
………….,
słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cena  oferty  musi  obejmować  wartość  przedmiotu  zamówienia  oraz  podatek  VAT  (o  ile  wynika  to
z właściwych przepisów), a także uwzględniać ewentualne zmiany w stawce VAT wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia.



Załącznik nr 3
Tab. Wykaz doświadczenia – części I zamówienia

Lp. Imię i nazwisko 

Numer wpisu na
listę adwokatów

lub radców
prawnych 

Kto prowadzi listę
(Okręg)

Dysponują osobą posiadającą co najmniej
dwuletnie  doświadczenie  w  zakresie
świadczenia usług

Wpisać okres doświadczenia w zakresie świadcze-
nia usług indywidualnych porad prawnych dla 
osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych 
wykluczeniem 

Wpisać miejsce zdobywania doświadczenia –
nazwę i adres jednostki w której świadczono

usługi  

Wpisać – od dnia, miesiąca i roku do dnia,
miesiąca i roku

1

2

1. Oświadczam/-y, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam/-y, że zapewnimy wykwalifikowaną kadrę do przeprowadzenia usługi. 

…………………………………………………………………………………………………………..
/pieczątka i/lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/



Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego NR 1/PROJEKT/RPO/2016

…………………………..…………………....…..       …………………………..
……….
(pieczęć nagłówkowa lub 
dane teleadresowe Wykonawcy)          (miejscowość, data)
                 

DO ZAMAWIAJĄCEGO
……………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY DO CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
Obsługa prawna projektu w okresie od podpisania umowy do 31.10.2018 – łącznie 500 h (śr. 19 h/ m-c)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/nazwa i adres Wykonawcy/
Numer telefonu……………………………………………………..……….. numer faksu …………………….….………………………….
e-mail …………………………….……………………………………………
REGON  (jeśli dotyczy)…………………………………………NIP/PESEL ………………………………………….…………………………
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  NR 1/PROJEKT/RPO/2016 dotyczące zamówienia usługi:
porady  prawne  w ramach projektu  pn.  „Mobilny i  aktywny kapitał  ludzki  w powiatach malborskim i
sztumskim  –  aktywizacja  społeczno-zawodowa”  -  Umowa  Nr  RPPM  06.01.02-22-0004/15-00,
dofinansowanym ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1
Poddziałania 6.1.2.

Proponuję  ryczałtową cenę  bru o za  1  godz.  usługi  porad prawnych w  kwocie  bru o   …………………….
………….,
słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cena  oferty  musi  obejmować  wartość  przedmiotu  zamówienia  oraz  podatek  VAT  (o  ile  wynika  to
z właściwych przepisów), a także uwzględniać ewentualne zmiany w stawce VAT wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia.



Załącznik nr 3 a
Tab. Wykaz doświadczenia – części II zamówienia

Lp. Imię i nazwisko 

Numer wpisu na
listę adwokatów

lub radców
prawnych 

Kto prowadzi listę
(Okręg)

Dysponują  osobą  posiadającą  co
najmniej  dwuletnie  doświadczenie  w
zakresie świadczenia usług

Wpisać okres doświadczenia w zakresie 
świadczenia usług  prawnych związanych z 
obsługą projektów finansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej 

Wpisać miejsce zdobywania
doświadczenia – nazwę i adres jednostki

w której świadczono usługi  

Wpisać – od dnia, miesiąca i roku do
dnia, miesiąca i roku

1

2

3. Oświadczam/-y, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczam/-y, że zapewnimy wykwalifikowaną kadrę do przeprowadzenia usługi. 

…………………………………………………………………………………………………………..
/pieczątka i/lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/



Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego NR 1/PROJEKT/RPO/2016

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań kapitałowych i osobowych

……………………………………………….…….…..                                             ………………………… dnia ……………………
 /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy                                                  /miejscowość/
/ dane teleadresowe wykonawcy/      

Przystępując do udziału w postępowaniu na realizacje wykonania usługi porad prawnych w ramach projektu
pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i  sztumskim – aktywizacja społeczno-
zawodowa” - Umowa Nr RPPM 06.01.02-22-0004/15-00 – zapytanie ofertowe  NR 1/PROJEKT/RPO/2016
oświadczam,  że  Wykonawca,  którego  reprezentuję,  nie  jest  podmiotem  powiązanym  z  Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.  Przez  powiązania  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  przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

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

…………………………………………………………………………………………………………..
/pieczątka i/lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/


