
 

   

(„część opisowa”) 
Lublin, dnia  08.10.2018 r. 

VIAMED s. c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek 

Pracownia Rozwoju Osobistego SELF  

ul. Sławinkowska 120a 

20-810 Lublin 
 

ROZEZNANIE RYNKU – PORADNICTWO PRAWNE 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Firma VIAMED s. c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju 

Osobistego SELF, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin na terenie województwa lubelskiego, 

w ramach projektu „Włączeni do działania” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0146/17 planuje 

zrealizowanie USŁUGI przeprowadzenia poradnictwa prawnego. 

 

Poradnictwo prawne przeprowadzone przez radcę prawnego dla 50 osób – wsparcie indywidualne. 

Łącznie 4 h wsparcia na osobę,  śr. 2 spotkania x śr. 2 h, łącznie 200 godzin zegarowych (1 h = 60 

min.).  Terminy spotkań będą indywidualnie ustalane z Uczestnikami/czkami projektu (UP). 

 

Usługa będzie realizowana w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. Zastrzegamy 

możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi. 

 

Kod CPV 79100000-5 – Usługi prawnicze. 

 

Przedmiotem zamówienia jest oszacowanie kosztów przeprowadzenia ww. usługi. W związku 

z powyższym prosimy o wycenę kosztów zrealizowania całości ww. usługi, na który to koszt poza 

wyżej wymienionymi wymaganiami składają się w szczególności obowiązki: 
1. Przeprowadzenie poradnictwa prawnego w tym: 

1) Przeprowadzenie zajęć o wskazanym zakresie. 

Udzielanie porad prawnych dotyczących problemów wynikających z niepełnosprawności dla osób 

niepełnosprawnych. Radca prawny udzieli porad prawnych dotyczących problemów wynikających z 

niepełnosprawności i z posiadanych trudności zdrowotnych, zarówno w kontekście spraw o charakterze 

zawodowym, jak i osobistym.  

2. Zapewnienie radców prawnych  (spełniających poniższe wymagania) legitymujących się: 

1) Wykształceniem wyższym prawniczym i uprawnieniami radcy prawnego. 

oraz 

2) Doświadczeniem w prowadzeniu wsparcia z danej tematyki, w tym doświadczenie w pracy z 

osobami niepełnosprawnymi i/lub z osobami z zaburzeniami psychicznymi przy czym 

minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata w przeciągu 

ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wyceny, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie lub co najmniej 200 przepracowanych godzin wsparcia z danej tematyki 

w przeciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wyceny, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie w tym doświadczenie w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi i/lub z osobami z zaburzeniami psychicznymi 

 

Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, jako radcę 

prawnego pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa powyżej oraz wyrażenia sprzeciwu, co do 

możliwości prowadzenia przez nich wsparcia (w przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości 

co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej). W przypadku wyrażenia 

sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych 

(innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy wskazana kadra w toku realizacji zajęć nie 

będzie spełniała oczekiwań UP lub/i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 



 

   

wskazania Zamawiającemu nowej kadry. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

 

3. Dopasowanie metod przekazywania treści wsparcia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4. Współpraca z Zamawiającym w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności w zakresie 

wymiany informacji, konsultacji. 

5. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego wsparcia oraz ewaluacji na 

wzorach Zamawiającego tj. m.in. listy obecności podpisywane na każdych zajęciach przez UP. 

6. Oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami 

wskazanymi przez Zamawiającego. 

7. Opracowanie merytoryczne materiałów na poradnictwo prawne w formie skryptu tematycznego, 

kwestionariuszy oraz ćwiczeń dla UP. 

8. Przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym 

Uczestniku/czce, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 

9. Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją usługi. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA i SKŁADANIA OFERT 

Miejsce składania ofert: VIAMED s. c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia 

Rozwoju Osobistego SELF, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin  lub e-mail: 

projektwlaczeni@gmail.com. 

1. Złożenie oferty w formie pisemnej polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego 

dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) do miejsca składania ofert.  

2. Oferta musi być złożona do 16.10.2018 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych na 

usługę i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach 

i z określonym podmiotem, który złożył ofertę. 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych 

horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

 

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: 

Gwarantują wysoką jakość świadczonych usług oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę 

jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.  

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty 

oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

4. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację usługi będą zapisy: 



 

   

1) Zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na 

okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę m.in. 

w następujących sytuacjach: 

a) Realizacji przez Wykonawcę usługi wbrew ustalonym harmonogramom; 

b) Nieprzedstawiania dokumentów realizacji usługi w terminach wskazanych w umowie; 

c) Przedkładania w toku realizacji usługi fałszywych oświadczeń lub podrobionych, 

przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa; 

d) Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę usługi zgodnie z jej 

postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających 

Zamawiającemu prawidłowe realizowanie wsparcia.  

2) Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy 

odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 kc); 

3) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy;  

4) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; 

5) O przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych 

i wykorzystanych podczas realizacji usługi (jeśli dotyczy). Wykonawcy nie będzie 

przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

5. Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający ponosi pełną 

odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie 

Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich reguł 

i wytycznych, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych 

i interpretacji związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, iż Zamawiający określił sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji usługi przez 

Wykonawcę w ww. sposób. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania wykonawcy zaliczek w trakcie realizacji usługi, 

uzależnionych m.in. od postępu i prawidłowości realizacji usługi oraz kompletności i poprawności 

przedkładanych przez wykonawcę dokumentów. Jednakże w każdym przypadku decyzja 

o wypłacie zaliczek należy wyłącznie do Zamawiającego. 

7. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację usługi znajdą się zapisy przewidujące możliwość 

dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

a) Terminu i harmonogramu realizacji umowy; 

b) Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy; 

c) Ostatecznej liczby godzin wsparcia; 

d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych realizacją usługi na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). 

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian 

w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź 

zmiany załączników do umowy. 

 

 

 

 


