
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Tarnów, 11.10.2019 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Dotyczące świadczenie usług doradztwa prawnego, celem realizacji Projektu „Rodzinny 

Dom Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 

9.2, Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

I. KIERUJĄCY ZAPROSZENIE: 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego :  

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  

Adres: ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów 

Strona internetowa: http://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/ 

e-mail: rzemioslo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl 

 

Biuro Projektu jest czynne: 

od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8:00 do 15:00. 

Osoba do Kontaktu: Aleksandra Rucka 

Tel.  14 621 31 48 / 507 164 937 

Email: kierownikrds@izbarzemieslnicza.tarnow.pl 

 

zwany dalej Zamawiającym. 

 

II. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

W związku z realizacją projektu „Rodzinny Dom Seniora” – zapraszamy do składania ofert na 

świadczenie usług psychologa, Projekt „Rodzinny Dom Seniora” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem trybu zamówienia tj. zasady konkurencyjności 

określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

4. Niniejsze zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Beneficjenta / 

Zamawiającego: https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/ 
  

 

5. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty  

 
 

 III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: 

 

Kod CPV 79111000-5: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 

 

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 

http://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/
mailto:rzemioslo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl
mailto:kierownikrds@izbarzemieslnicza.tarnow.pl
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1. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie: 

1.       Prowadzenie indywidualnych konsultacji z podopiecznymi Rodzinnego Domu 

Seniora w zakresie:  

a)      Spadki i darowizny na rzecz dzieci, krewnych; 

b)      Prawo własności; 

c)       Prawo samostanowienia; 

d)      Prawo do zasiłków, świadczeń z innych źródeł; 

e)      Prawo do odszkodowań; 

f)       Wsparcie socjalne. 

2.       Spotkania grupowe – zagadnienia bieżące dotyczące spraw karnych, przemocy 

psychicznej, itp. 

3. Ponadto: 

• Współpraca z zespołem rekrutacyjnym w  opracowaniu Indywidualnego planu 

wsparcia. 

• Współpraca z opiekunami osób niesamodzielnych, udzielanie wskazówek i porad oraz 

doradztwa 

• Udzielanie porad, wskazówek - edukowanie pacjentów i  opiekunów 

• Współpraca z personelem projektowym. 

• Prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie ze standardami dokumentacji 

obowiązującymi w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 

Tarnowie   

• Przestrzeganie tajemnicy służbowej, zawodowej – ochrona danych osobowych. 

• Udzielanie wsparcia w postaci doradztwa prawnego osobie niesamodzielnej oraz jej 

rodzinie / opiekunowi. 

• Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych; 

• Postępowanie zgodnie z zasadami etyki; 

• Korzystanie z różnych źródeł informacji. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do składania rejestru godzin realizacji zlecenia 

wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym 

miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.   

3. Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego, prawidłowego i rzetelnego 

uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Powyższe czynności Wykonawca zobowiązany będzie wykonać ze szczególną starannością 

i dbałością o interesy Zleceniodawcy.  

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy 

osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.  

6. Czynności, o których mowa powyżej  Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić 

w terminie od  dnia 01 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 r., w wymiarze 100 

godzin. 

7. Umowa będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego.  

8. Zajęcia/porady odbywać się będą w godzinach  od poniedziałku do piątku zgodnie z 

harmonogramem zajęć/doradztwa.   

9. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania harmonogramu zajęć/doradztwa 

określonego przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany 

harmonogramu zajęć/doradztwa po uzgodnieniu z Wykonawcą. Zleceniodawca poinformuje 
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Wykonawcę o ewentualnej zmianie harmonogramu najpóźniej 3 dni przed danymi 

zajęciami/doradztwem. Wszelkie zmiany w Harmonogramie zajęć przekazywane będą 

drogą e-mail na bieżąco. 

10. W razie wystąpienia obiektywnych przesłanek uniemożliwiających prowadzenie 

zajęć/doradztwa Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę.   

 

Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca świadcząc usługi dostosuje się do regulacji wewnętrznych obowiązujących u 

Zamawiającego – w szczególności do regulaminów organizacyjnych, procedur porządkowych 

itp.   

2. Wykonawca obowiązany będzie świadczyć usługi osobiście. Nie dopuszcza się 

podwykonawstwa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania się do 

Wytycznych w Zakresie Kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, w szczególności w zakresie: właściwego kwalifikowania kandydatów na 

pensjonariuszy Rodzinnego Domu Seniora oraz maksymalnego dopuszczalnego limitu 

zaangażowania zawodowego1.   

  

         

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy (Oferentami mogą 

być osoby fizyczne lub prawne. W przypadku udziału w postepowaniu osób prawnych 

należy wskazać imiennie pracowników, którzy zostaną zaangażowani w realizację 

zadań i spełniają warunki ujęte w zapytaniu), którzy spełnią następujące warunki: 

 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: wykształcenie wyższe prawnicze, 

b) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – dowód: oświadczenie 

wykonawcy, 

c) przedstawią ofertę cenową w formie cen brutto. Zamawiający pobierze należne 

składki i daniny publiczno-prawne według norm przepisanych. Zamawiający wykluczy 

oferty sprzeczne z prawem – o stawkach niższych od norm przepisanych (minimalne 

wynagrodzenie za pracę). 

 

 VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY  

 

Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana 

zostanie wykonana po cenie rynkowej. 

 

 
1. 1 Wydatki związane z zaangażowaniem personelu w projekcie lub projektach są̨ kwalifikowalne, o ile: 

łączne zaangażowanie zawodowego personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w 

realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie 

przekracza 276 godzin miesięcznie. 
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 VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty należy złożyć do dnia 25.10.2019 r.  

2. Oferty należy składać: osobiście, pocztą/kurierem w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat 

pok. 1, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy i adresu Oferenta 

oraz z dopiskiem „Oferta na realizację usług doradztwa prawnego w programie „Rodzinny 

Dom Seniora” – oferty należy składać w godzinach od 7:30 do 14:30. 

4. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.  

5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

6. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.  

7. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 

służących do wypełnienia oferty.  

8. Oferta wymaga podpisu osoby składającej ofertę.  

9. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest 

równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

 10. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie 

przekazana e-mailowo Wykonawcy, którego ofertę wybrano.  

11. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.  

 

 VIII. INFORMACJE O WYKLUCZENIU  

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności 

poprzez: a) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) 

posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; c) pełnienie funkcji członka organu 

nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie 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. W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do 

oferty wypełnionego załącznika do niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które nie 

złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę.  

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO 

(rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z 

zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub 

podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).  

2.Należy przestrzegać zasady, iż łączne zaangażowanie zawodowe2 w realizację wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań 

finansowanych z innych źródeł i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

Na dowód tego Wykonawca na zakończenie każdego miesiąca przedstawia Oświadczenie 

potwierdzające spełnienie warunku – załącznik nr 1 do umowy.  

2. Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. 

 
2 Dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i 
samozatrudnienia, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zaangażowania w ramach prowadzenia 
własnej działalności  gospodarczej. 
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3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert żądać może od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zażądania od 

Oferentów dodatkowych informacji lub dokumentów (w szczególności referencji 

potwierdzających doświadczenie i/lub potencjał Oferenta lub innych dokumentów 

potwierdzających zgodność prowadzonej działalności). 

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub do zamknięcia naboru bez 

wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez 

potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokości środków 

zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.  

5. Każdy Oferent/Wykonawca w ofercie podaje  ceny brutto, tj. zawierającą pełny koszt 

ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, 

konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.  

6. Warunki na jakich Wykonawca będzie świadczył zlecenie w tym kary umowne 

przewidziano we wzorze umowy będącym załącznikiem do zapytania ofertowego.  

 

 
INFORMACJA RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości z 

siedzibą w Tarnowie, przy ul. Kochanowskiego 32.  

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia.  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane okres obejmujący czas trwania umowy oraz okres trwałości projektu 

UE, w zależności który z tych terminów jest dłuższy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem i 

koniecznym warunkiem uczestnictwa w postepowaniu.  

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ przysługuje Pani/Panu: 
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− prawo do usunięcia danych osobowych na warunkach określonych w art. 17 RODO; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.      

 

ZAŁĄCZNIKI:  
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.  

 

 

 

 

 

    


