Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Częstochowa, dn. 25.07.2014 r.
DOA.3411/0-71/14/MZ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Szanowni Państwo,
zapraszam do składania ofert na stanowisko prawnika na podstawie umowy zlecenie
w ramach realizacji pilotażowej części projektu systemowego „SCHEMATOM STOP!
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
tel. cent. 34 372-42-00
fax. 034 372-42-50
e-mail : mops@czestochowa.um.gov.pl
NIP: 573-23-02-950
REGON: 002741290
1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w postaci indywidualnego
doradztwa prawnego, konsultacji oraz sporządzanie pism na rzecz 6 rodzin - Uczestników
pilotażowej części projektu pn. „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem doradztwa jest wsparcie Uczestników pilotażu w rozwiązywaniu problemów
o charakterze prawnym.
Usługi prawne stanowiące przedmiot zamówienia obejmują udzielanie porad prawnych,
konsultacji oraz sporządzanie pism na rzecz Uczestników pilotażu w zakresie m. in. prawa
i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego (obowiązek alimentacyjny, pisma procesowe
w sprawach z zakresu stosunków małżeńskich i alimentacyjnych, umowy majątkowe
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małżeńskie), prawa ubezpieczeń społecznych (sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
w postępowaniu sądowym, odwołania od decyzji organów rentowych - doradztwo prawne,
konsultacje oraz sporządzanie pism z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności
z zakresu zaskarżania decyzji organów rentowych, poradnictwo z zakresu spraw emerytalno
– rentowych), prawa pracy (stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze
stosunku pracy, ochrona wynagrodzenia za pracę, roszczenia pracownika z tytułu
rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z naruszeniem
przepisów prawa, dochodzenie roszczeń z tytułu stosunku pracy w postępowaniu sądowym),
cywilne postępowania egzekucyjnego i postępowanie egzekucyjne w administracji doradztwo, konsultacje i sporządzanie pism, najem lokali i ochrona praw lokatorów
(ustawa o własności lokali i inne z zakresu nieruchomości lokalowych - doradztwo prawne
i konsultacje w szczególności w zakresie praw i obowiązków właścicieli lokali, najemców,
ochrony praw lokatorów).
Ponadto Wykonawca winien:
1) Uzgodnić z Koordynatorem Projektu harmonogram pełnienia dyżurów w biurze
Projektu przy ul. Kilińskiego 13 w Częstochowie w godzinach między 9:00–15:00
w dni robocze od poniedziałku do piątku, w zależności od bieżących potrzeb
Uczestników pilotażu.
2) Dokumentować wykonanie zlecenia ewidencją godzin.
3) Współpracować z Koordynatorem Projektu w zakresie realizowanego przez siebie
zadania pod względem formalnym i organizacyjnym.
Wymiar usługi obejmuje: 10 h dla każdej rodziny objętej wsparciem w zakresie porad
prawnych (6 x 10 h) = 60 godzin zegarowych łącznie.
2. WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
1) wykształcenie wyższe prawnicze;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
4) kwalifikacje i doświadczenie – co najmniej roczny wpis na listę Adwokatów bądź
Radców Prawnych, uprawniający do wykonywania zawodu Adwokata bądź Radcy
Prawnego.
5) dobra znajomość przepisów prawa z zakresu objętego przedmiotem zamówienia;
3. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1);
2) CV;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) zaświadczenie z Okręgowej Rady Adwokackiej bądź Okręgowej Izby Radców
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5)
6)
7)
8)

Prawnych, potwierdzające co najmniej roczny wpis na listę Adwokatów bądź Radców
Prawnych.
oświadczenie o braku podwójnego finansowania ze środków UE (załącznik nr 2)
oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych (załącznik nr 3)
oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4),
mile widziane rekomendacje.

CV powinien być opatrzony klauzulą :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje
nią związany przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
5. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 r.

6. FORMA ZATRUDNIENIA: Umowa zlecenie. Wynagrodzenie jest współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim, w formie:
➢ elektronicznej na adres e-mail: przetargi@mops.czestochowa.um.gov.pl
➢ papierowej na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa, pok. nr 10
Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem: ”Nabór – Prawnik”.
Termin składania ofert upływa w dniu 06.08.2014 r. o godz. 13:00.
Dokumenty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane.
8. WARUNKI PŁATOŚCI: przelew na konto po zrealizowaniu zamówienia.
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9. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI JEST:
Michał Zieliński - Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych,
tel. 34 37 24 204;
e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.um.gov.pl
10. KRYTERIA OCENY OFERT: cena (100%) oraz oferta ta musi spełniać wymagania
stawiane w zapytaniu ofertowym.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji (wykonania)
zamówienia.
W przypadku ofert z tą samą ceną Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli takie
oferty do złożenia oferty dodatkowej, przy czym zaoferowana ponownie cena usługi nie
może być wyższa od poprzednio podanej. W przypadku braku rozstrzygnięcia
postępowania, o wyborze Wykonawcy zadecyduje rozmowa kwalifikacyjna.
11. SPOSÓB PUBLIKACJI: treść ogłoszenia została umieszczona na Tablicy Ogłoszeń
Zamawiającego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 oraz na stronie internetowej
http://mops.bip.czestochowa.pl
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys.
euro netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Załączniki:
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
• Oświadczenie o braku podwójnego finansowania ze środków UE – załącznik nr 2;
• Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych – załącznik nr 3;
• Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4;
• Wzór umowy – załącznik nr 5.
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