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Kielce, 01-02-2020r. 

 

Rozeznanie Rynku nr 3.2020.67 
 

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 zewnętrznych usług prawnych dla podmiotów ekonomii społecznej (PES/PS), uzależnionych 

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  

Usługi prawne realizowane będą w wymiarze 200 godzin zegarowych ogółem. 

 

Zewnętrzne usługi prawne dotyczyć będą m.in.: 

a. reprezentacji przed sądami i organami administracji publicznej, 

b. doradztwa prawnego, w tym obsługi podmiotów ekonomii społecznej od ich rejestracji po ewentualną 

likwidację, 

c. analizy i opracowywania umów, pism oraz opinii prawnych, 

d. pomocy w negocjacjach kontraktów, 

e. mediacji gospodarczej, 

f. obsługi wierzytelności, 

g. obsługi w zakresie ochrony danych osobowych, 

h. obsługi w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

i. pomocy w zakresie prawa nowych technologii, 

j. obsługi zamówień publicznych, 

k. wsparcia w zakresie pomocy publicznej de minimis, 

l. inne zlecone przez Zamawiającego w zakresie usług prawnych. 

Szczegółowy zakres usług zostanie doprecyzowany na podstawie diagnozy potrzeb podmiotów PES/PS. 

Zewnętrzne usługi prawne świadczona są dla podmiotów ekonomii społecznej (PES/PS), prowadzących 
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działalność gospodarczą i/lub nieodpłatną działalność statutową. Zakłada się iż jeden podmiot ekonomii 

społecznej objęty zostanie wsparciem zewnętrznych usług prawnych w wymiarze ok. 10 godzin zegarowych. 

Zewnętrzne usługi prawne uzależnione są od indywidualnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej (PES, 

PS). Tym samym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin usług prawnych dla 

danego podmiotu kosztem zwiększenia liczby godzin usług prawnych dla innego podmiotu PES, PS z 

zastrzeżeniem iż suma godzin zewnętrznych usług prawnych nie może przekroczyć 200 godzin zegarowych. 

 

Usługi prawne realizowane są 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: zewnętrzne usługi prawne świadczone będą od lutego 2020r. do dnia 31 

grudnia 2022 r. w wymiarze maksymalnie 200 godzin zegarowych w sumie. Szczegółowe harmonogramy 

zewnętrznych usług prawnych uzgadniane będą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po zgłoszeniu 

zapotrzebowania na te usługi ze strony uczestników/-czek projektu.  

3.1 Zewnętrzne usługi prawne, w zależności od potrzeb i możliwości grupy odbiorców, realizowane być 

mogą:  

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, 

c. w innym miejscu uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub podmiotem ekonomii 

społecznej a Wykonawcą. 

3.2 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. 

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

zewnętrznych usług prawnych a także wyraża dobrowolną zgodę na upublicznienie na stronie internetowej 

ŚOWES swoich danych – nazwa podmiotu, adres (w przypadku osoby fizycznej – dane personalne) oraz 

informacji na temat posiadanego doświadczenia w zakresie świadczenia usług prawnych. 

 

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. doświadczenie w obsłudze prawnej min. 10 podmiotów ekonomii społecznej – kryterium weryfikowane 

na podstawie Załącznika nr 2 do niniejszego rozeznania rynku. Warunek liczony dla okresu 4 ostatnich 

lat, licząc od terminu złożenia oferty. Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych usług 

zewnętrznych w okresie ostatnich 4 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). 



    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

w w w . s o w e s . p l  
                        

 
  

 

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 przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

 

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

