
 

 

Polski Czerwony Krzyż  

Oddział Rejonowy w Ciechanowie 
BIURO PROJEKTU: Ciechanów 06-400, ul. Rzeczkowska 11 

tel. (23) 672-53-13; fax. 672-49-31  

     Zapytanie ofertowe  
dot. świadczenia usług doradcy prawnego rodzin w ramach projektu 

„Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży” 
w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 
I. Nazwa i adres zamawiającego 

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie 
ul. Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów 
Tel. 23-672-53-13, fax. 23-672-49-31 
e-mail: pckciechanow@wp.pl 
strona internetowa zamawiającego: www.pckciechanow.pl 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20120”. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie grupowych i indywidualnych usług doradczych i 
informacyjnych z zakresu prawa (1 osoby) - dla uczestników projektu - rodzin dzieci 
uczestniczących w projekcie „Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży”.  
 
Zadania doradcy prawnego rodzin: 
a) świadczenie indywidualnych usług doradczych i informacyjnych z zakresu prawa, w tym: 

 przygotowywanie diagnozy sytuacji prawnej rodzin dzieci uczestniczących w projekcie, 
 przyjmowanie zgłoszeń potrzeby objęcia pomocą prawną od rodzin dzieci 

uczestniczących w projekcie, 
 analiza sytuacji problemowej rodziny pod kątem przepisów prawa, w tym analiza 

dokumentów dostarczonych przez osoby korzystające ze wsparcia, 
 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 
 udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism oraz dokumentów w sprawach z 

wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 

 udzielanie informacji i wskazówek nt. instytucji właściwych do rozwiązania sytuacji 
problemowej rodziny; 

b) prowadzenie grupowych spotkań informacyjnych dla dzieci uczestniczących w projekcie i 
ich rodzin, w tym np.: 
 przygotowanie i przeprowadzenie cyklu pogadanek z dziećmi uczestniczącymi w 

projekcie nt. znaczenia prawa w życiu każdego obywatela, 
 zapoznanie uczestników projektu ze strukturą działania systemu sądownictwa w Polsce 

poprzez m.in. organizację wycieczek do instytucji prawnych, 
 prowadzenie informacyjnych spotkań profilaktyczno-prewencyjnych dla rodzin dzieci 

uczestniczących w projekcie, mających na celu ochronę przed skutkami naruszenia 
prawa; 

 
Usługi doradcy prawnego rodzin świadczone będą dla rodzin dzieci uczestniczących w zajęciach 
w Punktach Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży prowadzonych przez zamawiającego w 
mieście Ciechanów oraz gminach: Ciechanów, Regimin i Sońsk. Usługi doradcy świadczone będą 
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w miejscach prowadzenia Punktów lub w wyjątkowych sytuacjach w miejscach zamieszkania 
osób korzystających ze wsparcia lub innych miejscach zlokalizowanych na terenie miasta 
Ciechanów oraz gmin: Ciechanów, Regimin i Sońsk. Dni i godziny pracy  doradcy prawnego 
rodzin uzależnione będą od realizacji działań w projekcie tj. organizacji zajęć grupowych oraz 
potrzeb zgłaszanych przez rodziny dzieci objętych wsparciem. Godziny świadczenia usług oraz 
ich forma i rodzaj będą ustalane wspólnie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Doradca 
prawny rodzin będzie dojeżdżał do miejsc świadczenia usług na własny koszt. 
 
Okres zatrudnienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2019r.   
 
Szacowana liczba godzin świadczenia usług w czasie trwania projektu to 1150 godz.  
 
Wykonawca zobowiązany będzie do: 

• comiesięcznego wystawienia rachunku/faktury za wykonane zadania, 
• dostarczenie rachunku/faktury wraz z miesięczną kartą czasu pracy za poprzedni  

miesiąc po zakończeniu miesiąca 
• oświadczenia dotyczące zaangażowania zawodowego nie przekraczającego  

276h/miesiąc.  
• podpisania protokołu odbioru zadań, który zawierać będzie ewidencję przepracowanych  

w danym miesiącu godzin 
 

IV. Wymagania wobec wykonawców 
 
Kryteria niezbędne: 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim 

potencjałem oraz są zdolni do wykonania zamówienia, tj.: 

 ukończyli wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskali tytuł magistra lub ukończyli 

zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce, 

 posiadają udokumentowaną praktykę w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa – w tym z 

dziećmi w wieku szkolnym, 

 posiadają minimum roczne doświadczenie w świadczeniu usług informacyjnych lub 

doradczych z zakresu prawa, 

 posiadają prawo jazdy kat. B + samochód osobowy do dyspozycji, 

 są dyspozycyjni, wrażliwi i empatyczni. 

Kryterium dodatkowe: 

 ukończyli studia pedagogiczne (licencjat) lub ukończyli studia podyplomowe na 

kierunku przygotowanie pedagogiczne, 

 posiadają doświadczenie w administracji publicznej w polskim sądzie powszechnym 

 wykazują znajomość zakresu działania, historii i form wspierania osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym prowadzonych przez PCK. 
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Wykonawca może być osobą fizyczną bądź osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność 

gospodarczą w rzeczonym zakresie, która będzie wykonywała przedmiot zamówienia osobiście.  

- Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna tj. umowa zlecenia.  

- W przypadku osoby fizycznej, która w zakresie niniejszego zamówienia nie prowadzi 

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt3 ustawy z dn. 26.07.1991r. o pod. 

dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176, z późn.zm.) Zamawiający 

dokona niezbędnych potrąceń niezbędnych danin o charakterze publicznoprawnym (w tym w 

szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami).  

- W przypadku osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która 

niniejsze zamówienie wykona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wystawi 

rachunek  

- Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wykonującej usługi doradcy prawnego rodzin nie 

może przekroczyć 276 h/miesiąc - na potwierdzenie Zamawiający będzie zbierał od doradcy 

prawnego rodzin oświadczenia dotyczące zaangażowania zawodowego nie przekraczającego 

276 h/miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach 

związanych z jego zatrudnieniem, w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Wykonawca 

zobowiązany będzie dodatkowo do przedkładania co miesiąc protokołu odbioru zadań, który 

zawierać będzie ewidencję przepracowanych w danym miesiącu godzin 

- Wykonawcą nie może być osobą zatrudnioną w instytucji uczestniczącej w realizacji PO 

(rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem 

PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne 

finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału:  

a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie 

wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił 

odpowiedzialności; 

b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od 

podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 

c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień 

do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń 

zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania 

zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

d) osoby karane 

Z postępowania wykluczeni są także oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. 
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Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 

na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

V. Sposób przygotowania oferty 
Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania.  
 
Do oferty należy dołączyć: 

1. CV  (Curriculum Vitae), 

2. List motywacyjny, 

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, np. świadectwo      
ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów,  

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w świadczeniu usług doradczych 
lub informacyjnych czyli świadectwa pracy, zaświadczenia lub referencje, 

5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekrutacji, 

6. Oświadczenie o niekaralności. 

VI. Kryteria oceny ofert 
Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków ocena ofert 
zostanie dokonana zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
1. Doświadczenie w świadczeniu usług informacyjnych i doradczych z zakresu prawa:  

- od 1 do 2 lat: 10 pkt.  

- powyżej 2 lat: 15 pkt 

2. Cena netto 1 godz. świadczenia usług: cena oferty najniższej/cena oferty ocenianej x 30 pkt 

Uwaga: cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym związane z dojazdem do 

miejsc realizacji usług. 

3. Posiadanie przygotowania pedagogicznego: 15 pkt 

4. Cechy osobowościowe: 20pkt 

Osoby w I etapie rekrutacji na wykonywanie usług doradcy prawnego rodzin muszą uzyskać 
min. 45 pkt.  (bez ustalenia cech osobowościowych) aby być dopuszczonym do II etapu 
rekrutacji - rozmowy kwalifikacyjnej. 
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II etap obejmuje rozmowę kwalifikacyjną i ustalenie cech osobowościowych oraz znajomości 
zakresu działania, historii i form wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
prowadzonych przez PCK. Na tym etapie jest możliwe uzyskanie maksymalnie 20 pkt. 
Maksymalna ilość pkt do uzyskania w całym procesie rekrutacji: 80 pkt (100%)/ 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
 

VII. Termin i  miejsce składania ofert 
Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i 
adres wykonawcy oraz informację „Oferta – doradca prawny rodzin” do dnia 22.09.2017r. do 
godz. 15. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego: 06-400 Ciechanów, ul. Rzeczkowska 
11 – pok. nr 10, w godz. 8.00 – 16.00.   
Oferty można także składać drogą elektroniczną na adres: pckciechanow@wp.pl 
 

VIII. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie zapytania 
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapytania  jest: Tomasz Kraskowski  
tel. 602773026, e-mail: pckciechanow@wp.pl 
 

IX. Informacja o wyborze wykonawcy 
Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania, która 
uzyskały najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny.  
 

X. Pozostałe postanowienia  
Wybór najkorzystniejszych ofert jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.  
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
 
 
Zatwierdzam: 

 

Bożena Podleńska 
Dyrektor Oddziału 
PCK w Ciechanowie 

Ciechanów, dn. 13.09.2017r. 
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……………………………………………. 
Miejscowość i data 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności 
na świadczenie usług doradcy prawnego rodzin 

w ramach projektu „Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży” 
 
 
Dane oferenta:  

Imię i nazwisko (nazwa): ……………………………………………….………………………..……………………………. 

Adres zamieszkania (siedziby):………….…………………………………………………………………………………… 

Telefon: ……..………………………………………………………….……………………………………………………………… 

Adres e-mail: ………………………………………………..…….……………………………………………………………...... 

 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług doradcy prawnego rodzin 
w ramach projektu „Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży” - oferuję realizację przedmiotu 
zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę netto …………………….. zł za 1 godz. 
wykonywania usług doradcy. 
 

1. Oświadczam, że jestem (zaznaczyć właściwe): 
 osobą fizyczną, która osobiście będzie wykonywać usługi opiekuńcze 
 osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w ramach której osobiście będę 
wykonywać usługi opiekuńcze 
 

2. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie, odpowiednie o realizacji 
zamówienia oraz spełniam wszystkie wymagania prawne niezbędne do prowadzenia 
usług będących przedmiotem zamówienia. 

 
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskałam/em  
konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

 
4. Oświadczam, że nie jest osobą powiązaną z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo 
 
 

……………………………………. 
czytelny podpis oferenta 
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Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1. CV  (Curriculum Vitae), 

2. List motywacyjny, 
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, np. świadectwo      

ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów,  

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w świadczeniu usług doradczych 
lub informacyjnych czyli świadectwa pracy, zaświadczenia lub referencje, 

5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekrutacji, 

6. Oświadczenie o niekaralności. 
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Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski 

Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie.  
2. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

a) administratorem moich danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż Oddział 
Rejonowy w Ciechanowie, mający siedzibę przy ul. Rzeczkowskiej 11, 06-400 
Ciechanów. 

b) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

c) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia decyzji o 
zakwalifikowaniu do wykonywania usług doradcy prawnego rodzin w projekcie 
„Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży” 

d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości ubiegania się o zakwalifikowanie do świadczenia usług. 

e) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  
 

 

Miejscowość, dn. ……………………........................                  …………............................................... 
    (czytelny podpis oferenta) 



 

 

Polski Czerwony Krzyż  

Oddział Rejonowy w Ciechanowie 
BIURO PROJEKTU: Ciechanów 06-400, ul. Rzeczkowska 11 

tel. (23) 672-53-13; fax. 672-49-31  

 
 

Oświadczenie o niekaralności 
 

Ja niżej podpisany/a  
 

..................................................................................................................................................... 
zamieszkały/a  
 
..................................................................................................................................................... 
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań  
 
oświadczam iż nie byłem karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystam z 
pełni praw publicznych.  
 
 
 
Miejscowość, dn. ……………………........................                  …………............................................... 

    (czytelny podpis oferenta) 

 
 

 


