Zapytanie ofertowe

1. W związku z realizacją projektu „Chce się żyć!” przez Śląskie Centrum Usług Wspólnych
Sp. z o.o. – Lider z siedzibą w Katowicach wraz Fundacją Rodzin Polskich im. św. Jana
Pawła II – Partner z siedzibą w Świętochłowicach

przeprowadza rozeznanie rynku

na wyłonienie prowadzącego/prowadzących poradnictwo prawne dla uczestników
projektu.
Dane Zamawiającego
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
ul. Karolinki 1
41-467 Katowice
NIP: 954-18-86-126
REGON: 273185870
2. Tryb udzielania zamówienia
1) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
2) Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), wobec czego
postępowanie nie podlega przepisom tejże ustawy.

3. Miejsce publikacji rozeznanie rynkowego
Strona internetowa http://fundacjarodzin.pl/ oraz http://scuw.pl
4. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć poradnictwa
indywidualnego dotyczącego prawa alimentacyjnego, spadkowego,
komorniczymi itp. w ilości 105h .
2) Wymagania :
- min. 2 letnie doświadczenie w tematyce dotyczącej poradnictwa.

prawnego
zajęciami

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
79140000-7 - doradztwo prawne i usługi informacyjne
5. Informacje o postępowaniu
1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części przedmiotu
zamówienia podwykonawcom, jednakże wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę danych ewentualnego
podwykonawcy.

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1) Realizacja przedmiotu zamówienia:
20 październik – 31 grudzień 2018r.

2) Miejsce realizacji zajęć: Świętochłowice przy ulicy Bpa. T. Kubiny 5.

7. Warunki płatności
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
na podstawie protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję
godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie
będącym

podstawą

do

wypłaty

wynagrodzenia

na

podstawie

zatwierdzonej

faktury/rachunku. Wyklucza się możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

8. Warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
d) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz z osobami
wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przeprowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym przez powiązanie
osobowe lub kapitałowe należy rozumieć w szczególności:
 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;


posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;



pełnienie funkcji członka
prokurenta, pełnomocnika;



pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze
Wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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;

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

e) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
oraz wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
ani też nie zostało wszczęte postępowanie naprawcze w razie zagrożenia
niewypłacalnością,
f)

wnieśli ofertę w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. 1) ppkt. a)
- e) powyżej, dokonana zostanie w oparciu o oświadczenia oferenta złożone
w formularzu .
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do wyjaśnienia treści oferty
lub przedłożenia innych dokumentów, aniżeli wymienione w ogłoszeniu, w celu
zweryfikowania / potwierdzenia prawdziwości oświadczeń w niej złożonych.
4) Z postępowania zostaną wykluczeni oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia
nie spełniający warunków określonych w pkt 1) powyżej.
5) Zamawiający odrzuci oferty, które:
a) nie odpowiadają warunkom określonym w ogłoszeniu, bądź których oferenci
nie uzupełnili oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) przedstawiają rażąco niską cenę, a oferenci pomimo wezwania ze strony
Zamawiającego nie złożyli wyjaśnień w zakresie zaproponowanej ceny, lub jeżeli
dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferty zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia,
c) w stosunku do których, w następstwie dokonania przez Zamawiającego czynności
wyjaśniających, o których mowa w pkt. 3) powyżej, okazało się, iż zawierają
nieprawdziwe dane lub oświadczenia.
9. Kryteria oceny ofert
1) Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium ceny.

10. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą oraz czytelną techniką.
2) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
3) Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego
ogłoszenia.
4) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5) Każdy oferent może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
6) Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
b) kopię dyplomu potwierdzającą wykształcenie prawnicze,
c) uzupełniony załącznik nr 2 dotyczący doświadczenia zawodowego.

11. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym minął termin
do składania ofert.

12. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 10 października 2018 r. do godziny 900 osobiście
w kancelarii Zamawiającego zlokalizowanej w Katowicach, przy ulicy Karolinki 1.
Bądź mailowo na adres : m.kuzmicka-nyk@scuw.pl. Oferta złożona po terminie nie
będzie uwzględniona przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu.

13. Tryb udzielania wyjaśnień
1) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
Zamawiający odpowie na zadane pytanie, umieszczając treść pytania i odpowiedzi
na stronie internetowej Zamawiającego, pod warunkiem, że pytanie wpłynie
do Zamawiającego nie później niż 2 dni przed terminem upływu składania ofert.
2) Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego bądź
w formie e-mail na następujący adres: m.kuzmicka-nyk@scuw.pl.
Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić lub sprostować
treść ogłoszenia. O każdej ewentualnej zmianie lub sprostowaniu Zamawiający
powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania umieszczając informację
na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki :
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Doświadczenie zawodowe - załącznik nr 2

