
               
 

Projekt „Nasza Solidarność II” dofinansowany ze środków 
 „Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” 

Łódź, 03.08.2020 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 1/2020 

 

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług w zakresie udzielania porad prawnych dla seniorów - 

uczestników projektu pn.  „Nasza Solidarność II” w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

 

 

I.   Zamawiający  

Fundacja Idee Społeczne (FIDEES) 

Dziewuliny 59a 

97-306 Grabica 

NIP 7692225396;        REGON 364415549;        KRS 0000617327 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień są: 

Marzena Ambroziak 

tel. 692 944 018; e-mail:marzena.ambroziak@fidees.org 

Olga Madej 

tel.660 731 728; e-mail: olga.madej@fidees.org 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych służących 

rozwiązywaniu problemów życiowych seniorów, tj., osób w wieku 60+. Porady prawne będą udzielane 

w okresie od września do 30.11.2020 r. Porady prawne będą udzielane w następujących miastach: 

1. Częstochowa, 

2. Piotrków Trybunalski, 

3. Lublin, 

4. Koszalin, 

5. Elbląg, 

6. Bydgoszcz, 

7. Solec (woj. kujawsko-pomorskie),  

8. Radomsko, 

9. Pabianice, 

10. Busko Zdrój, 

11. Warszawa, 

12. Jelenia Góra, 

13. Lubań, 

14. Zgorzelec (woj. dolnośląskie),, 

15. Gorzów Wielkopolski, 

16. Opole, 

17. Tarnobrzeg, 

18. Legnica, 

19. Wałbrzych, 
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20. Golub Dobrzyń, 

21. Rzeszów. 

Dokładne adresy miejsc, w których będą udzielane porady prawne zostaną podane na etapie 

podpisywania umowy z wykonawcami. 

Porady prawne będą udzielane w wymiarze średnio 2 h w tygodniu, tj. łącznie średnio 8 h 

miesięcznie. Łącznie w każdym mieście należy odbyć 24 h porad prawnych w okresie trwania umowy. 

Czas dojazdu na miejsce porad nie wlicza się do godzin pracy. 

Po wizycie każdej osoby, której udzielono parady prawnej należy przygotować sprawozdanie 

zawierające minimum następujące informacje: kto skorzystał z porady (mężczyzna czy kobieta), w jakim 

wieku, rodzaj problemu z jakim się zgłosiła, zaproponowane rozwiązanie. 

Sprawozdanie takie należy przekazać zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od  

ostatniego dnia miesiąca, z zastrzeżeniem, że sprawozdanie za listopad należy przekazać do 3 grudnia. 

Osoba ubiegająca się o zamówienie musi posiadać: 

• wykształcenie prawnicze, 

• co najmniej 2-letnie doświadczenie w poradnictwie prawnym, 

• doświadczenie w pracy z osobami starszymi. 

 

Zamawiający zastrzega sobie weryfikację dokumentów potwierdzających posiadane 

wykształcenie i doświadczenie przed podpisaniem umowy. 

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki ochrony osobistej tj. płyn 

do dezynfekcji dostępny dla wszystkich uczestników porad oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

zgodnie z zapisami Regulaminu COVID-19 opracowanego na podstawie wytycznych GIS, który jest 

załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie 

porad prawnych na potrzeby uczestników projektu z uwzględnieniem dbałości o jak najwyższą jakość 

usług. Wykonawca samodzielnie przygotowuje oraz realizuje proces doradczy. 

W przypadku wprowadzenia ogólnokrajowych lub lokalnych obostrzeń związanych z pandemią 

COVID-19 (tj. np. obowiązkowej izolacji, kwarantanny dla obywateli kraju, regionu, powiatu, miasta itp.) 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu realizacji umowy (np. świadczenie porad w 

sposób zdalny, wydłużenie okresu trwania umowy). 

 

 

II. Opis kryteriów oceny ofert. 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium: cena oferty brutto – 100% 

2. Ocena złożonych ofert  będzie dokonana według następującego wzoru: 

 

 

                           Cena brutto oferty najniższej 

                        -------------------------------------   x 100 pkt.  x  100% 

                          Cena brutto oferty ocenianej 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
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III. Sposób obliczenia ceny: 

1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

 

2. W kryterium cena zostanie zbadana wysokość ceny brutto oferty, którą stanowi cena za 1 godzinę 

porad prawnych (tj. 60 min.). Cena brutto musi zawierać wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w 

przypadku osoby fizycznej wszystkie składniki wynagrodzenia dot. pracownika i pracodawcy, a w innych 

przypadkach wynagrodzenie z uwzględnieniem podatku VAT. 

 

IV. Opis sposobu złożenia oferty: 

1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania 

Ofertowego.  

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, ze wskazaniem nazwy miasta (spośród podanych w ust.I), 

w jakich będzie świadczył porady prawne. Oferent może wskazać więcej niż jedno miasto. 

3. Oferta może zostać złożona w biurze Partnera Zamawiającego: Krajowy Sekretariat Emerytów i 

Rencistów NSZZ Solidarność, 90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 18 lub przesłana na adres e-mail: 

fidees@fidees.org do dnia 10.08.2020r. 

4. W przypadku przesłania ofert mailem należy przesłać skan podpisanej oferty. 

5. W przypadku przesłania oferty do biura Partnera Zmawiającego na kopercie należy zamieścić 

dopisek: Oferta dot. świadczenia usług w zakresie udzielania porad prawnych dla seniorów - uczestników 

projektu pn.  „Nasza Solidarność II”. 

 

V. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:  

Zamawiający powiadomi Oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o terminie i 

miejscu zawarcia umowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Warunkiem zawarcia umowy będzie 

złożenie przez Oferenta aktualnego port folio (zawierającego informacje na temat wykształcenia i 

doświadczenia zawodowego). 
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