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Znak: K.4221.1.3.16.2019 

9 stycznia 2020 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

(na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

 

1. Zamawiający: Miasto Grybów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Ogrodowa 4, 33-330 

Grybów, tel. 18/445-21-62. 

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 81h indywidualnych 

spotkań z poradnictwa prawnego w ramach projektu „Możemy Więcej”. Celem zajęć będzie 

udzielenie porady prawnej 27 uczestnikom projektu m.in. w zakresie możliwości udzielania zasiłków 

i zatrudnienia (w tym osób niepełnosprawnych). 

3. W 2020 r. Wykonawca przeprowadzi 39h indywidualnych spotkań z poradnictwa prawnego w ramach 

projektu „Możemy Więcej”. Celem zajęć będzie udzielenie porady prawnej 13 uczestnikom projektu 

m.in. w zakresie możliwości udzielania zasiłków i zatrudnienia (w tym osób niepełnosprawnych). 

4. W 2021 r. Wykonawca przeprowadzi 42h indywidualnych spotkań z poradnictwa prawnego w ramach 

projektu „Możemy Więcej”. Celem zajęć będzie udzielenie porady prawnej 14 uczestnikom projektu 

m.in. w zakresie możliwości udzielania zasiłków i zatrudnienia (w tym osób niepełnosprawnych). 

5. Osoba realizująca usługę prowadzenia indywidualnych spotkań z poradnictwa prawnego powinna: 

5.1. posiadać wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: prawo oraz 

5.2. przeprowadzić minimum 39h spotkań z takiej samej lub podobnej tematyki, w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert. 

6. Kod CPV: 

6.1. 79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne. 

7. Termin wykonania: 

7.1. Zajęcia w 2020 r. - od dnia zawarcia umowy do 10 kwietnia 2020 r. 

7.2. Zajęcia w 2021 r. – luty/marzec 2021 r. 

8. Warunki udziału: 

8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza 

ofertowego. 

8.2. Jakiekolwiek braki formalne powodować będą odrzucenie oferty. Zamawiający nie będzie 

wzywał do uzupełnień. 

9. Kryterium wyboru: 
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9.1. Cena 100% - komisja przyzna punkty w oparciu o formułę: (Cm/Cb)*100 pkt, gdzie Cm – 

najniższa cena spośród złożonych ofert, Cb – cena oferty badanej. Maksymalnie 100,00 pkt. 

10. Odpowiedź na zapytanie ofertowe, która musi zawierać informację o całkowitym wynagrodzeniu 

Wykonawcy z podaniem wartości netto, VAT i brutto należy przesłać na adres e-mail: 

ops.grybow@onet.eu lub złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie, 

ul. Ogrodowa 4, 33-330 Grybów w terminie do 17 stycznia 2020 r. do godz. 12:00. 

 

Zatwierdził: 

 

 

Sporządził: Grzegorz Główczyk  

mailto:ops.grybow@onet.eu
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do zapytania ofertowego z dnia 9 stycznia 2020 r. dotyczące 

zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych pn. 

 

Poradnictwo prawne w ramach projektu „Możemy Więcej” 

 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie opisanym w zaproszeniu nr K.4221.1.3.16.2019za cenę: 

L.p. Przedmiot 
Kwota netto za 

jednostkę 
Ilość jednostek 

Razem kwota 

netto 

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol 5 = Kol. 3 x Kol. 4 

1. Poradnictwo prawne  81h  

Razem netto:  

VAT:  

Brutto:  

 
1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia. 
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, 

wyjaśnień oraz modyfikacji. 
3. Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 
4. Termin wykonania: 

4.1 Zajęcia w 2020 r. - od dnia zawarcia umowy do 10 kwietnia 2020 r. 
4.2 Zajęcia w 2021 r. – luty/marzec 2021 r. 

5. Zapłaty będą dokonywane na konto(a) bankowe wykonawcy podane na fakturze. 
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 14 dni od terminu składania ofert, 
7. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dot. uprawnień do wykonywania określonej działalności, 

wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz 
sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Podpis: 


