Bielsko-Biała, 19.08.2016
Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia publicznego nr 9/RS/2016
w ramach projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.”
współfinansowanego przez Unię Europejską (Podziałanie 9.1.5 RPO WSL)
na świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz uczestników projektu
1. Zamawiający
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-18-99-356
REGON: 072316856
KRS: 0000051764
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 288 godzin usług doradztwa prawnego dla 100
uczestników Projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, dla działania: 9.1 Aktywna integracja dla Poddziałania
9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.
Usługi będą realizowane między 1 września 2016 r. a 30 czerwca 2018 r.
KOD CPV zamówienia: 79100000-5 - usługi prawnicze
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą
konkurencyjności.
Zakres czynności świadczonych przez prawnika:
1. świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie prawa cywilnego (sprawy z zakresu prawa
rodzinnego, majątkowego, spadkowego, inne) oraz prawa pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej.
Wymagania stawiane kandydatom:


wykształcenie wyższe prawnicze preferowany wpis na listę radców prawnych lub adwokatów



doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego w obszarze objętym niniejszym postępowaniem



doświadczenie we współpracy z osobami wykluczonymi



preferowane doświadczenie w realizacji projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
na rzecz osób wykluczonych



umiejętności i predyspozycje w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi oraz wykluczonymi
społecznie, wiedza nt. obszaru niepełnosprawności i wykluczenia społecznego, cierpliwość,
wyrozumiałość, elastyczność w działaniu, spostrzegawczość, wysokie zdolności komunikacyjne i
interpersonalne
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3. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Zamówienie realizowane będzie od 1 września 2016 r. i nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r. w siedzibie
Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami niepełnosprawnych uczestników Projektu.
Zakres zaangażowania: dni robocze, w wyjątkowych sytuacjach dni wolne od pracy.
4. Warunki udziału
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:
jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej lub jest osobą fizyczną prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym przedmiot zamówienia musi być realizowany osobiście,
nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo (zał. Nr 3),
spełnia warunki udziału w postępowaniu (zał. Nr 2),
złoży ofertę na Formularzu ofertowym (zał. Nr 1) dołączonym do niniejszej treści zamówienia wraz z
kompletem załączników.
5. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna składać się z:
 Załącznik nr 1 Formularz oferty
 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania
 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
 CV kandydata
 dokumenty potwierdzające doświadczenie (referencje, oświadczenia, itp.).
Oferta ma być dostarczona w formie elektronicznej lub umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
ul. Sempołowskiej 13
43-300 Bielsko-Biała
Z dopiskiem:
'Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 8/RS „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.”'

Dodatkowe informacje:
Oferent powinien stworzyć oferty na formularzach załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim (łącznie z załącznikami).
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna zawierać cenę brutto za godzinę świadczenia usług doradztwa prawnego. Cena brutto
obejmuje wszystkie koszty jakie zgodnie z prawem Zamawiający jest zobowiązany ponieść na podstawie
prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury, w tym koszty ubezpieczeń społecznych, jeśli jest to
wymagane.
Poprawki w tekście oferty winny być parafowane.
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Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją zamówienia
świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym koszty obowiązkowego
ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego).
Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową.
Oferta i załączniki do oferty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem Oferenta.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania
ofert.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Miejsce i termin składania ofert
Prosimy o przesłanie ofert do 26 września 2016 r. (piątek) do godz. 24:00.


osobiście, pocztą, kurierem na adres:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała



oferty można też wysyłać na adres: zamowienia@teatrgrodzki.pl.

Osobiste składanie ofert odbywa się w godzinach 9.00-15.00, w sekretariacie Bielskiego Stowarzyszenia
Artystycznego „Teatr Grodzki” (Sekretariat: pokój nr 116).
Liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę mailową.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie www.teatrgrodzki.pl
Otwarcie ofert
Oferty zostaną otwarte w dniu 29.08.2016 r.
Przewidywalny termin przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych
Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 31.08.2016-2.09.2016. Kandydaci będą zapraszani na rozmowy
telefonicznie.
7. Ocena oferty
Zostanie przeprowadzona ocena czteroetapowa: formalna, ocena doświadczenia kandydata, rozmowa
rekrutacyjna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:
1.

Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
1. Oferta została złożona na wzorach dokumentów załączonych w ofercie,
2. Oferta została złożona w terminie,
3. Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników.
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Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona
lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji. Powyższa ocena formalna
stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania.
2. Ocena doświadczenia kandydata jest dokonywana w oparciu o jego CV oraz referencje lub inne
dokumenty potwierdzające doświadczenie.
3. Kolejnym etapem jest rozmowa z komisją rekrutacyjną z uwzględnieniem Arkusza oceny
kandydatów. Arkusz zawiera kryteria i ich wagę. Dokument jest załączony do niniejszego zapytania
ofertowego jako Załącznik nr 4.
4. Ocena oferty cenowej
Kryteria oceny i waga punktowa oferty merytorycznej:
1. Wpis na listę radców prawnych lub adwokatów: 10 punktów (ocena na podstawie złożonej oferty)
2. Doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz osób wykluczonych (niepełnoprawnych,
bezrobotnych, ubogich) – powyżej 3 miesięcy – 5 punktów, powyżej 6 miesięcy – 10 punktów, powyżej roku
20 punktów (ocena na podstawie złożonej oferty)
3. Doświadczenie w realizacji projektów przez organizacje pozarządowe na rzecz osób wykluczonych: jeden
projekt: 3 punkty, dwa projekty: 5 punktów, powyżej dwóch projektów 10 punktów (ocena na podstawie
złożonej oferty)
4. Ocena kompetencji miękkich – maksymalnie 20 punktów zgodnie z kartą oceny kandydata (ocena na
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej).
5. Oferta cenowa: 40 pkt
Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru:
Cena brutto oceny najniższej
--------------------------------------- x 40 pkt.
cena brutto oferty ocenianej
Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów.
W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Maksymalna , łączna ilość punktów jaką może uzyskać Oferent = 100 pkt.
Na rozmowę kwalifikacyjna zostaną zaproszone osoby, która wykażą się doświadczeniem z kryteriów 2 i 3 o
minimalnej łącznej liczbie punktów 15.
Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa kandydatów. Osoba z najwyższą liczbą
punktów zostanie zaproszona do podpisania umowy.
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8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów e-mailem oraz umieści informację na
stronie internetowej projektu. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej
treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie
zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli Oferent nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu.
Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się z oferentami mailem lub pisemnie.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie do 7 dni od daty wyboru ofert.
O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje mailem lub telefonicznie.
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:
Marcin Sowa tel. +33 496 52 19 / e-mail: zamówienia@teatrgrodzki.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
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Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Miejscowość, data

Imię i nazwisko

Adres, telefon, e-mail
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usług doradztwa prawnego w związku
z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego przez Unię
Europejską (9.1.5 RPO WSL), składam swoją ofertę.
Proponowana cena za wykonanie usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia: ….. złotych (słownie: …....
złotych) za godzinę świadczenia usług.

______________________
Załączniki do oferty:
1.
2.
3.
4.

Czytelny podpis

Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania.
Oświadczenie o braku powiązań.
CV
Kopia dyplomu, wpisu na listę radców lub adwokatów
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Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania.
Miejscowość, data

Imię i nazwisko

Adres

OŚWIADCZENIE

W związku z ofertą składaną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usługi doradztwa
prawnego na rzecz uczestników projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.”
współfinansowanego przez Unię Europejską (9.1.5 RPO WSL) oświadczam, że spełniam wszystkie warunki
udziału w postępowaniu, określone w zapytaniu ofertowym.

______________________
Czytelny podpis
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Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań

……………………………………………..
Imię i nazwisko

Miejscowość, data

………………………………………………
adres

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczam, że nie mam powiązań kapitałowych lub osobowych rozumianych jako wzajemne powiązania
między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

•

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

•

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

•
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.

……………………………………………..
Czytelny podpis
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Załącznik nr 4. Arkusz oceny kandydata na prawnika
Kryterium oceny

Max. ocena
członka 1
Komisji

Max. ocena
członka 2
Komisji

Kryteria oceny

RAZEM
Max. 20 pkt.
(Skala 0 – 20 pkt.)

1.Poziom motywacji do pracy z
osobami wykluczonymi

4

4

4 – bardzo wysoki
3 – wysoki
2 – średni
1 – niski
0 - żaden

Max. 8 pkt. (skala
0 – 8 pkt.)

2. Wiedza nt. obszaru
niepełnosprawności i wykluczenia
społecznego

2

2

2 – zaawansowana Max. 6 pkt. (skala
1 – średnia
0 – 6 pkt.)
1 – niska
0 - brak

3. Poziom zdolności
komunikacyjnych

4

4

4 – bardzo wysoki
3 – wysoki
2 – średni
1 – niski
0 - żaden

RAZEM

10

10

Max. 8 pkt. (skala
0 – 8 pkt.)

20

9

