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Rozeznanie rynku nr 5/2019/66 
 

Na świadczenie usługi grupowego poradnictwa prawnego dla 42 osób, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z terenu gminy Bodzentyn, korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie 

 

Celem rozeznania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze (w rozumieniu postanowień 

niniejszego rozeznania rynku) warunki świadczenia usługi grupowego poradnictwa prawnego w ramach projektu 

pn. „Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania RPSW.09.01.00 Aktywna integracja 

zwiększająca szanse na zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

1. Zamawiający: 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Krakowska 8/10 lok 105, 25-029 Kielce, NIP: 959-189-71-78, KRS: 

0000358259, REGON: 260401252 

1.1 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że: 

1.1.1 Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia 

umowy oraz realizacji umowy jest Fundacja centrum Europy Lokalnej, ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 

25029 Kielce. 

1.1.2 Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii 

Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom (w tym 

wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), 

upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 

1.1.3 Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe 

przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia 

postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy. 

1.1.4 Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 

ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych – w celu i 

zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. 

1.1.5 Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi 

odpowiednio: 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 

ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013 w zakresie określonym w przepisach 

o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji. 
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1.1.6 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – m.strus-bilska@fundacja-cel.pl. 

1.1.7 W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której 

dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, 

o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane poniżej: 

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych 

Administrator Danych: Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Krakowska 8/10 lok. 105,  

25-029 Kielce,  tel. 41 230-23-10, w imieniu której działa Prezes Zarządu – Agnieszka Giemza. 

e-mail: biuro@fundacja-cel.pl 

Inspektor Ochrony Danych – e-mail: m.strus-bilska@fundacja-cel.pl 

1.1.8 Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych 

a. Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie postępowania, zawarcie umowy oraz realizacja 

umowy dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

b. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. 

c. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub 

rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

d. W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

1.1.9 Posiada Pan/Pani: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

1.1.10 nie przysługuje Pani/Panu:  

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest grupowe poradnictwo prawne dla 42 osób, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z terenu gminy Bodzentyn, korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bodzentynie w wymiarze 16 godzin lekcyjnych /grupę ok. 10-11 osobową x 4 grupy 

uczestników/-czek wsparcia. W sumie grupowe poradnictwo prawne obejmie 64 godziny zajęć. 

Godzina lekcyjna liczona jest jako 45 minut. 

2.1 Tematyka grupowego poradnictwa prawnego: elastyczne formy zatrudnienia, prawa pracownika i 

pracodawcy, możliwość godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 

2.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczoną usługę, z uwzględnieniem dbałości o jak 

najwyższą jej jakość. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: realizację usługi przewidziano na okres od dnia zawarcia umowy do V 2021 

r. przy czym Zmawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji wsparcia, tj. np. skrócenia go 
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w przypadku gdy sumaryczna liczba godzin poradnictwa zostanie zrealizowana. Charakter projektu „Aktywny 

start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn” przewiduje podział 

uczestników/-czek projektu na 2 roczne grupy po ok. 21 osób każda. Oznacza to, że grupowe poradnictwo 

prawne w 2019r./2020r. świadczone będzie dla ok. 21 osób (tj. dwie grupy: 10/11 osobowe), w 2020r./2021r. 

– dla ok. 21 osób. W sumie realizacja grupowego poradnictwa prawnego obejmie 42 uczestników/-czek 

projektu (tj. ok. 4 grupy 10/11-osobowe), w wymiarze 64 godzin lekcyjnych łącznie. Szczegółowe 

harmonogramy spotkań ustalone zostaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, po zawarciu umowy. 

3.1 Miejsce realizacji treningu umiejętności społecznych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bodzentynie/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11. 

 

4. Dodatkowe warunki:  

Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wymaga min. jednego trenera, który musi posiadać: 

wykształcenie wyższe, prawnicze – na potwierdzenie należy złożyć, poświadczoną za zgodność z oryginałem, 

kopię dyplomu magistra prawa. 

4.1 Zamawiający nie zapewnia kosztów dojazdu do miejsc realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty te należy 

uwzględnić w ogólnej cenie oferty przedstawionej przez Wykonawcę. 

4.2 Rozliczenie usługi następuje za rzeczywistą liczbę godzin, zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym, 

w terminie do 14 dni po otrzymaniu faktury/rachunku i przy założeniu, iż została ona/on prawidłowo 

wystawiona/-y. 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty 

5.1 Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą netto 

i brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.  

Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT 

w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofert ma być 

wyrażona w PLN. W przypadku Wykonawcy-osoby fizycznej cena zawiera koszty pochodne od 

wynagrodzenia, czyli składki ZUS zakładu pracy (zleceniodawcy). 

5.2 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

5.3 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do rozeznania rynku; 

b. Kopia świadectwa/dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: prawnik. 

 

6  Miejsce i termin składania ofert 

6.1 Termin składania ofert upływa 18 października 2019 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie 

zostaną odrzucone. 

6.2  Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście, pocztą tradycyjną (papierowa 

wersja oferty w zamkniętej kopercie, poczta polska, kurier) na adres podany poniżej: 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej 

ul. Krakowska 8/10 lok. 105 

25-029 Kielce 

tel. 41 230 23 10 

z dopiskiem: „Oferta – grupowe poradnictwo prawne” 
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lub pocztą elektroniczną – skan podpisanych dokumentów na adres: biuro@fundacja-cel.pl 

 

7 Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 

7.1 Kryterium wyboru oferty:  

a. cena brutto oferty – 80% 

Punktacja dla kryterium cena brutto oferty wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 80 pkt. 

        Cmin  

P1=   ----------------  x 80 

                   Co 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena brutto 

Co - cena badanej oferty 

b. aspekty społeczne – 20 pkt. 

Każdy Wykonawca będący Podmiotem Ekonomii Społecznej otrzyma dodatkowe 20 pkt. Kryterium 

weryfikowane na podstawie wydruku z KRS. Podmiot ekonomii społecznej należy rozumieć zgodnie 

z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

7.2 Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.  

7.3 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

7.4 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów lub poprawienia 

dokumentów zawierających błędy. 

7.5 Zamawiający ma prawo anulować postępowanie, jeśli w jego ramach wpłyną jedynie oferty, które 

zawierają cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający na realizację usługi. Z tego tytułu 

Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.  

7.6 Jeżeli cena w ofercie zawierającej najniższą cenę, przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji tejże ceny, pod warunkiem wyrażenia na to zgody 

przez Wykonawcę. 

 

8 Osoba do kontaktów: Malwina Skrzyniarz-Pióro, tel. 731-900-331. 

 

9 Załączniki: 

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:  

a. Załącznik 1 – Formularz ofertowy 

 

Malwina Skrzyniarz-Pióro 

Wiceprezes Zarządu  

Fundacji Centrum Europy Lokalnej  


