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Kielce, 01-02-2020r. 

 

 

Rozeznanie Rynku nr 2.2020.67 
 

1. Zamawiający: 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce,  

NIP: 959-189-71-78, KRS: 0000358259, REGON: 260401252 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Świadczenie usługi kompleksowego doradztwa prawnego, uzależnionego od indywidualnych i bieżących 

potrzeb podmiotów:  

– ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym także podmiotów 

ekonomii społecznej reintegracyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się 

w przedsiębiorstwa społeczne),  

– ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą (zwanych dalej: przedsiębiorstwami 

społecznymi – PS),  

– sfery gospodarczej, które utworzone zostały w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których 

leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej (są to podmioty które 

nie spełniają wszystkich cech i warunków dotyczących działalności przedsiębiorstwa społecznego, mogą 

jednak stać się przedsiębiorstwem społecznym: organizacje pozarządowe prowadzące działalność 

gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których celem 

jest zatrudnienie – spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych) 

oraz osób fizycznych/grup inicjatywnych chcących powołać PES/PS lub w inny sposób zainteresowanych 

działalnością w sektorze ekonomii społecznej z terenu następujących powiatów województwa 

świętokrzyskiego: opatowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, buskiego, pińczowskiego, 

kazimierskiego, jędrzejowskiego oraz włoszczowskiego  

Doradztwo prawne realizowane będzie w wymiarze 250 godzin zegarowych ogółem. 

 

Doradztwo prawne obejmuje minimalnie następujące zagadnienia:  

a. prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego (PS); 

b. prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej; 

c. podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach podmiotów ekonomii społecznej (PES); 

d. obowiązki pracodawcy względem pracowników; 

e. konsultacje w kwestiach prawnych związanych z zakładaniem PES, PS i prowadzeniem działalności; 

f. dokumenty prawne i sądowe przy zakładaniu PES, PS; 

g. zasady tworzenia umów; 

h. działalność odpłatna i nieodpłatna; 

i. zarządzanie organizacją itp. 

Szczegółowa tematyka usługi doradztwa prawnego oraz zostanie doprecyzowana na podstawie diagnozy 

potrzeb klientów ŚOWES 

Do zadań formalnych każdego doradcy prawnego należeć będzie m.in.: 

a. określenie celów doradztwa; 

b. określenie oczekiwanych efektów doradztwa; 
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c. przygotowanie planu usługi doradczej; 

d. dobór metod i narzędzi na potrzeby doradztwa; 

e. przygotowanie materiałów na potrzeby realizowanego doradztwa; 

f. przeprowadzenie doradztwa; 

g. przygotowanie oceny efektów udzielonego doradztwa. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie doradztwa prawnego na potrzeby uczestników/-

czek projektu z uwzględnieniem dbałości o jak najwyższą jakość usług. Wykonawca samodzielnie 

przygotowuje oraz realizuje proces doradczy. 

 

Doradztwo realizowane jest w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania RPSW.09.03.00 Wspieranie 

ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania 

RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

3. Termin realizacji zamówienia: doradztwo prawne świadczone będzie do dnia 31 grudnia 2022 r. 

w wymiarze maksymalnie 250 godzin doradczych w sumie. Doradztwo uzależnione jest od 

indywidualnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej (PES, PS) oraz osób fizycznych/grup 

inicjatywnych chcących powołać PES/PS lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze 

ekonomii społecznej. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezerwacji różnej liczby godzin 

dla różnych odbiorców z zastrzeżeniem iż suma godzin doradztwa prawnego wyniesie 250 godzin 

zegarowych.  

3.1 Doradztwo realizowane jest w formie indywidualnej, bezpośredniej (doradca – podmiot ekonomii 

społecznej i/lub osoba fizyczna/grupa inicjatywna). Zamawiający wymaga realizacji zamówienia przez 

min. jednego doradcę prawnego, który zgodnie ze standardami AKSES zobowiązany jest do stałego 

podnoszenia swoich kompetencji, na potwierdzenie czego należy złożyć deklarację stanowiącą załącznik 

nr 3 do niniejszego Rozeznania rynku. 

3.2 Doradztwo, w zależności od potrzeb i możliwości grupy odbiorców, realizowane być może:  

a. w biurze ŚOWES (Sandomierz, Jędrzejów lub Busko-Zdrój),  

b. w siedzibie danego podmiotu ekonomii społecznej, zlokalizowanego na terenie powiatów 

wyszczególnionych w pkt. 2 rozeznania rynku, bądź 

c. w uzasadnionych przypadkach w formie pośredniej: on-line (tzw. e-wsparcie z wykorzystaniem jako 

narzędzia komunikacji elektronicznej). 

3.3 Zamawiający nie zapewnia kosztów dojazdu do miejsc realizacji przedmiotu zamówienia (tj. zarówno do 

biur terenowych jak i siedzib konkretnych podmiotów). Zamawiający nie będzie też finansował żadnych 

innych kosztów dodatkowych związanych ze świadczeniem usługi doradczej (np. noclegi, wyżywienie, 

kwestie zakupu sprzętu, pomocy merytorycznych, narzędzi potrzebnych dla prowadzenia usługi 

doradczej). Koszty te należy uwzględnić w ogólnej cenie oferty przedstawionej przez Wykonawcę. 

3.4 Osoba pełniąca obowiązki doradcy prawnego będzie wchodziła w skład zespołu doradców 

Świętokrzyskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej (ŚOWES). Czas spotkań z zespołem 

ŚOWES nie wchodzi w zakres godzin przeznaczonych na doradztwo prawne. 

3.5 Wykonawca składając ofertę potwierdza iż posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje do realizacji 

zadań na stanowisku doradcy prawnego, zgodnie ze standardami AKSES oraz zgodnie z obszarem 

tematycznym a także wyraża dobrowolną zgodę na upublicznienie na stronie internetowej ŚOWES swoich 
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danych personalnych oraz informacji na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 

zawodowego. 

 

4. Warunki udziału w Rozeznaniu rynku: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać 

niezbędną wiedzę i doświadczenie, osoba bezpośrednio realizująca doradztwo prawne musi posiadać:  

a. wykształcenie wyższe, prawnicze – na potwierdzenie należy złożyć kopię dyplomu uczelni wyższej 

potwierdzającego posiadane wykształcenie prawnicze; 

b. minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze świadczenia usług doradztwa prawnego, w tym 

min. 3-letnie doświadczenie w udzielaniu doradztwa prawnego w obszarze ekonomii społecznej 

(weryfikowane na podstawie załączonego wykazu stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku – 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż zdobył 

min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze świadczenia usług doradztwa prawnego w ramach 

umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach 

pełnionej funkcji lub społecznie); 

c. udokumentowanego doświadczenia w zakresie realizacji co najmniej 100 godzin doradztwa prawnego 

dla więcej niż jednego podmiotu PES i/lub PS w okresie ostatnich 3 lat – na potwierdzenie należy 

złożyć: wykaz wykonanych usług doradczych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem okresu ich trwania (liczba godzin doradztwa) oraz 

miejsca/instytucji w którym/dla której prowadzona była dana usługa (wg Załącznika nr 2 do rozeznania 

rynku). 

 

5. Kryteria wyboru oferty: cena brutto oferty – 90 pkt, aspekt społeczny – 10 pkt 

Punktacja dla kryterium cena brutto oferty wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 90 pkt. 

  Cmin  

P1= --------  x 90 

            Co 

gdzie: 

Cmin: najniższa cena brutto 

Co: cena badanej oferty 

Punktacja aspekty społeczne: realizacja zamówienia przez Podmiot Ekonomii Społecznej – 10%. 

Wykonawca będący podmiotem Ekonomii Społecznej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 

otrzyma dodatkowe 10 pkt. Na potwierdzenie warunku należy złożyć wydruk z KRS. 

 

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg załącznika nr 1 do niniejszego Rozeznania 

Rynku. Oprócz formularza ofertowego na ofertę składają się następujące dokumenty: wykaz doświadczenia 

zawodowego oraz usług doradczych przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2, deklaracja podnoszenia 

kompetencji przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 3, kopia dyplomu uczelni wyższej potwierdzającego 

posiadane wykształcenie prawnicze. 
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7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferty można składać do dn. 06 lutego 2020r., godz. 10.00 w następujący sposób: 

a. drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: biuro@fundacja-cel.pl lub 

b. drogą pocztową/osobiście na adres:  Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 

25-029 Kielce. 

 

 

Malwina Skrzyniarz-Pióro 

Wiceprezes Zarządu  

Fundacji Centrum Europy Lokalnej 

mailto:biuro@fundacja-cel.pl

