
 

  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 04/05/2017/OWES/SGR 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Słowińska Grupa Rybacka 

ul. Ustecka 8, 76 – 270 Ustka 

web: www.sgr.org.pl 

NIP: 8393113968,  KRS 0000337535,  REGON: 220899533 

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Grażyna Grabka 

e-mail: g.grabka@sgr.org.pl 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
 
1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady 

konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

2. 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. 

3. Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie 
podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający dokonał podziału jednego 
zamówienia, na części, dla których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania a wartością 
decydującą o wyborze procedury każdej z części zamówienia, jest łączna wartość wszystkich części 
zamówienia. 

4. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, niniejsze zapytanie umieszczone jest  na stronie 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pli oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego  www.sgr.org.pl  

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
1. W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie 

słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający zwraca się 
z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie kompleksowego doradztwa specjalistycznego z 
zakresu prawa, uzależnionego od indywidualnych i bieżących potrzeb: 
a) podmiotów ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej, 



 

  

b) podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą (PS), 
c) osób fizycznych/grup inicjatywnymi chcącymi powołać PES lub w inny sposób 

zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej. 
2. Słownik terminów: 

2.1. Podmiot ekonomii społecznej (PES): 
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie   z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.); 
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
 CIS i KIS; 
 ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy   z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1118, z późn. zm.); 

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla 
którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. 
Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy: 
 organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, 
z której zyski wspierają realizację celów statutowych; 

 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów  
i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 
spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.); 

 spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w 
spółce wynosi nie więcej niż 50%. 

2.2. Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki: 
a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, 

prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 
lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 
r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:  
 integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem 

zatrudnienia tych osób:  
(1) zatrudnienie co najmniej 50%:  

 osób bezrobotnych lub  
 osób z niepełnosprawnościami, lub  
 osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym, lub  
 osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych, lub  
(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 



 

  

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w 
ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;  

 lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki 
nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego 
zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej 
realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt, wyrażonej 
zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;  

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 
udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie 
potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na 
reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego 
prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;  

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania 
przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na 
współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach 
partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym 
dokumencie założycielskim;  

d) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają 
wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę 
cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia 
określonych w lit. a. 

2.3. Definicja przedsiębiorstwa społecznego wskazana w niniejszym zapytaniu tożsama jest z 
definicją wskazaną w rozdziale 3 pkt. 26 Wytycznych 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. 

3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79111000-5 
Usługi w zakresie doradztwa prawnego 

4. Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 07.12.2021r.  
5. Miejsce realizacji zamówienia: teren subregionu słupskiego tj. powiat słupski, lęborski, bytowski i 

miasto Słupsk. 
6. Poziom i tematyka doradztwa: doradztwo prawne opiera się na udzielaniu specjalistycznego 

wsparcia w zakresie prawnym, w zależności od konkretnych i indywidualnych potrzeb podmiotów 
ekonomii społecznej (PES oraz PS) oraz osób fizycznych/grup inicjatywnych chcących powołać 
PES/PS lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.  

7. Do zadań merytorycznych doradcy prawnego należy przede wszystkim prowadzenie doradztwa w 
zakresie tematycznym obejmującym minimalnie następujące zagadnienia: 
a) prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego (PS); 
b) prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej; 



 

  

c) podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach podmiotów ekonomii społecznej (PES); 
d) obowiązki pracodawcy względem pracowników; 
e) konsultacje w kwestiach prawnych związanych z zakładaniem PES, PS i prowadzeniem 

działalności; 
f) dokumenty prawne i sądowe przy zakładaniu PES, PS; 
g) zasady tworzenia umów; 
h) działalność odpłatna i nieodpłatna; 
i) zarządzanie organizacją itp. 

8. Szczegółowa tematyka usługi doradztwa prawnego zostanie doprecyzowana na podstawie 
diagnozy potrzeb poszczególnych grup. 

9. Do zadań formalnych doradcy prawnego należeć będzie m.in.: 
a) określenie celów doradztwa; 
b) dobór metod i narzędzi na potrzeby doradztwa; 
c) przygotowanie materiałów na potrzeby realizowanego doradztwa; 
d) przeprowadzenie doradztwa; 
e) przygotowanie karty udzielonego doradztwa oraz listy obecności. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie doradztwa prawnego na potrzeby 
uczestników/-czek projektu z uwzględnieniem dbałości o jak najwyższą jakość usług. Wykonawca 
samodzielnie przygotowuje oraz realizuje proces doradczy. 

11. Sposób organizacji doradztwa:  
a) doradztwo prawne świadczone będzie do dnia 07 grudnia 2021r. w wymiarze maksymalnie 

do 15 godzin doradczych rocznie, w sumie do 75 godzin w okresie realizacji zamówienia. 
b) doradztwo uzależnione jest od indywidualnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej 

(PES, PS) oraz osób fizycznych/grup inicjatywnych chcących powołać PES/PS lub w inny 
sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej. Tym samym 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezerwacji różnej liczby godzin dla różnych 
odbiorców. Na dzień zamieszczenia ogłoszenia Zamawiający nie jest w stanie określić 
ostatecznej liczby godzin doradztwa, z uwagi na specyfikę projektu, która zakłada stworzenie 
indywidualnej ścieżki wsparcia dla potencjalnych uczestników/-czek projektu. 

c) doradztwo realizowane jest w formie indywidualnej, bezpośredniej (doradca – podmiot 
ekonomii społecznej i/lub osoba fizyczna/grupa inicjatywna). 

d) doradztwo, w zależności od potrzeb i możliwości grupy odbiorców, realizowane być może: 
 w biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej (Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka), 
 w Punkcie Informacyjnym OWES Bytowie (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości, 

ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów), 
 w Punkcie Informacyjnym OWES w Lęborku (ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork), 
 w Punkcie Informacyjnym OWES w Słupsku (ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk), 
 w siedzibie danego podmiotu ekonomii społecznej, zlokalizowanego na terenie 

powiatów wyszczególnionych w pkt. 5,  
 w uzasadnionych przypadkach w formie pośredniej: on-line (tzw. e-wsparcie z 

wykorzystaniem jako narzędzia komunikacji elektronicznej). 
12. Proces udzielania doradztwa prawnego winien rozpocząć się w terminie maksymalnie 3 dni 

roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na taką usługę ze strony Zamawiającego. Wykonawca 
gwarantuje tym samym swoją dyspozycyjność w odniesieniu do świadczenia usługi doradztwa w 
terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradczą. 



 

  

13. Zamawiający nie zapewnia kosztów dojazdu do miejsc realizacji przedmiotu zamówienia. 
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. 

14. Doradztwo rozliczane jest w formie godzinowej raz na miesiąc (wypłata wynagrodzenia następuje 
tym samym nie częściej niż co miesiąc). Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po 
otrzymaniu faktury/rachunku pod warunkiem posiadania środków na koncie projektu, przy 
założeniu, iż faktura/rachunek został prawidłowo wystawiony. 

15. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie 
opóźnienia związanego z przekazaniem środków finansowych na realizację Projektu. 

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy  zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 
17. Wykonawca zobligowany będzie do:  

a) rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, tj. 
przeprowadzenia doradztwa prawnego, uzależnionego od indywidualnych i bieżących 
potrzeb podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych/grup inicjatywnych 
zgłoszonych przez Zamawiającego;  

b) pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności 
Zamawiającego, rozumianej jako gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu i 
czasie ściśle określonym przez Zamawiającego;  

c) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją doradztwa – dokumentowanie 
indywidualnej ścieżki wsparcia (karty doradcze, listy obecności – wzory pism z logotypami 
udostępnia Zamawiający);  

d) zbierania informacji oraz przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych; 

e) utrzymywania stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz informowania o sprawach 
istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usługi;  

f) dostarczenia do Zamawiającego oryginału kart doradczych wraz z listą obecności oraz z 
protokołem wskazującym prawidłowe wykonanie zadania oraz ewidencję godzin w danym 
miesiącu, poświęconych na wykonanie zadań w projekcie (wzór dostarcza Zamawiający), 
stanowiącym podstawę do wypłaty wynagrodzenia za dany okres realizacji zamówienia;  

18. W przypadku gdy Wykonawca zaangażowany jest w realizację zadań w ramach innych projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z 
innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarł więcej 
niż jedną umowę cywilno-prawną w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać 
możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz 
Zamawiającego. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z 
innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym 
mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego. 

19. Dokumentowanie pkt. 18 odbywać się będzie zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi 
kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 



 

  

Pomorskiego na lata 2-14-2020” (Wykonawca będzie składać Zamawiającemu godzinową 
ewidencję czasu pracy dotyczącą wszystkich projektów oraz jego zaangażowania zawodowego 
poza projektami finansowanymi ze środków publicznych. Powyższe weryfikowane będzie przed 
podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia oraz w trakcie jej realizacji). 

20. Praca doradcy prawnego będzie ewaluowana, w tym prowadzone będzie badanie zadowolenia 
klientów oraz prowadzona będzie ocena wyników działania doradcy prawnego. W przypadku gdy 
wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca (w tym min. jeden doradca), od min. 10% 
adresatów doradztwa, dwukrotnie otrzyma ocenę wskazującą na niezadowolenie ze świadczonej 
usługi doradczej, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy. 

21. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym terminie bez skutków finansowych 
w przypadku, gdy zadanie objęte umową nie jest realizowane zgodnie z warunkami umowy lub 
nie jest wykonywane w terminie. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY: 

 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki 

udziału tj.: 
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub określonych czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełnienia 
tego warunku należy przedłożyć wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, KRS itp.) W 
przypadku osób fizycznych potwierdzeniem spełnienia niniejszego warunku będzie 
kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (kierunek: prawo). 

b) posiada wiedzę i doświadczenie (dotyczy każdego doradcy wykazanego w ofercie), w 
szczególności muszą posiadać: 
 wykształcenie wyższe, prawnicze – na potwierdzenie należy złożyć kopię dyplomu 

uczelni wyższej potwierdzającego posiadane wykształcenie prawnicze; 
 minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze świadczenia usług doradztwa 

prawnego. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli 
Wykonawca wykaże, iż zdobył ww. doświadczenie zawodowe w ramach umowy o 
pracę/umowy cywilnoprawnej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
(weryfikowane na podstawie załączonego CV doradcy).  

 doświadczenie w doradztwie prawnym dla minimum 1 NGO w okresie ostatnich 3 lat. W 
celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia powyższy  warunek, Wykonawca przedstawi 
wykaz NGO, którym świadczył usługi doradcze (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).  

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Na potwierdzenie warunku należy przedłożyć: wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
(np. umowa, oświadczenie itp.) – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. W przypadku osób 
fizycznych w wykazie osób Wykonawca wskazuje siebie. Przez doświadczenie i kwalifikacje 
należy rozumieć (zgodnie z pkt. 1.b ): 
 wykształcenie wyższe, prawnicze – na potwierdzenie należy złożyć kopię dyplomu 

uczelni wyższej potwierdzającego posiadane wykształcenie prawnicze; 
 minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze świadczenia usług doradztwa 

prawnego. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli 



 

  

Wykonawca wykaże, iż zdobył ww. doświadczenie zawodowe w ramach umowy o 
pracę/umowy cywilnoprawnej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
(weryfikowane na podstawie załączonego CV doradcy).  

 doświadczenie w doradztwie prawnym dla minimum 1 NGO w okresie ostatnich 3 lat. W 
celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia powyższy  warunek, Wykonawca przedstawi 
wykaz NGO, którym świadczył usługi doradcze (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).   

d) złoży kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę, na którą składają się dokumenty 
potwierdzające warunki wymienione w pkt. 1 i 2: 
 załącznik nr 1 – formularz oferty, 
 załącznik nr 2 – wykaz zrealizowanych usług doradztwa prawnego dla NGO, 
 załącznik nr 3 – wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji, 
 załącznik nr 4 – oświadczenia. 

2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z nim 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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 lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca  
składa wraz z ofertą oświadczenie o braku ww. powiązań (załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego). 

3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – 
nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w 
postępowaniu.  

 
V. ODRZUCENIE OFERTY: 

 
1. Oferta zostanie odrzucona jeśli: 

a) nie jest zgodna z opisem zamówienia określonym w pkt. III; 
b) nie jest kompletna, tj. nie zawiera oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym 

postępowaniu określonych w pkt. IV; 
c) Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę; 
d) nie odpowiada warunkom udziału, określonym w pkt. IV; 
e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
f) Wykonawca jest wykluczony z postępowania; 
g) oferta wpłynęła po terminie składania ofert; 
h) jest niezgodna z innymi przepisami. 

 



 

  

 
VI. KRYTERIA WYBORU OFERT  I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 
 
1. Oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione wg. 

następujących kryterium:  
 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta 
za dane kryterium 

Cena (C) 70% 70 punktów 
Doświadczenie (D) 30% 30 punktów 

 
2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
Będzie brana pod uwagę cena, stanowiąca łączną wartość usługi (kwota ta wskazana będzie w 
załączniku nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 70 
pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą 
obliczone wg poniższego wzoru.  
    
                                                    Cmin 
 Cena ( C )= -------------------------------------------------------------- x 70 pkt  
                                          Cena badanej oferty  

gdzie: 
 „Cena” C ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena"; 
Cmin najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
Cena badanej oferty cena brutto oferty badanej; 
70 pkt maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena". 
 
3. Zasady oceny kryterium "Doświadczenie (D)" . 
Ocenione będzie doświadczenie Wykonawcy w doradztwie prawnym dla NGO 
Kryteria przyznawania punktów: 

 2 – 5 NGO, którym świadczone były usługi doradztwa prawnego – 15 punktów 
 6 i więcej zorganizowanych usług – 30 punktów 

 
4. Ostateczna ocena punktowa oferty. 
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę 
punktów w ostatecznej ocenie. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 100.  Punkty 
będą obliczone za pomocą wzoru: 
                S =  C +D 
  gdzie  
  S = sumaryczna ilość punktów badanej oferty, 
  C= liczba punktów uzyskanych w kryterium cena, 

 D =  liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie.  



 

  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu 
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów.  
5. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcom, którego oferta została uznana 

za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe 
Zamawiającego. 

6. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

7. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, przy jednoczesnej tej 
samej wartości cenowej oferty, Zamawiający podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z 
wszystkimi Wykonawcami, których oferty otrzymały najwyższą ilość punktów w ocenie. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w 
postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

9. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje 
Zamawiający, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. 

10. O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, 
które przesłały oferty. 

11. Nie przewiduje się procedury odwoławczej. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 
 
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Stawkę za usługę należy podać w walucie polskiej, w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie 

podatki. Cena w przypadku osoby fizycznej zawiera koszty pochodne od wynagrodzenia, czyli 
składki ZUS zakładu pracy (Zamawiającego). 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelną techniką z zastosowaniem wzorów, 
stanowiących Załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zapytania ofertowego.  

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.  
7. Oferta może zostać złożona w jednej z niżej wymienionych form: 

A. osobiście w sekretariacie biura Słowińskiej Grupy Rybackiej, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka w dni 
robocze w godzinach: 8.00 – 15.00; Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: 
„Zapytanie ofertowe nr 04/05/2017/OWES/SGR” 

B. pocztą tradycyjną/kurierem, na adres: Słowińska Grupa Rybacka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka 
w dni robocze w godzinach: 8.00 – 15.00; Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: 
„Zapytanie ofertowe nr 04/05/2017/OWES/SGR” 

C. pocztą elektroniczną na adres e-mail:  g.grabka@sgr.org.pl E-mail powinien być odpowiednio 
zatytułowany: „Zapytanie ofertowe nr 04/05/2017/OWES/SGR” 

8. Termin złożenia oferty: do dnia 05 czerwca 2017r. do godziny 15.00. 
9. Zamawiający uzna ofertę za złożoną w terminie jeśli wpłynie na  adres, adres mailowy określony w 

pkt 6,  w terminie wyznaczonym w pkt 7.  



 

  

 
VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY: 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie 

postępowania bez podania przyczyny. 
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 
3. Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

powyższych zasad. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cenowych z Oferentem. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego 

przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu 
treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-
mail), jak również zostanie opublikowane na stronie internetowej 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.plJ oraz www.sgr.org.pl. Jeżeli wprowadzone 
zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

6. W sytuacji wystąpienia zmiany parametru wskazanego przez Zamawiającego, a mającego wpływ 
na wartość oferty przed podpisaniem umowy znajdzie on swe odzwierciedlenie w stosownych 
zapisach przedłożonej do podpisu Wykonawcy umowy. W przypadku zmiany po podpisaniu 
umowy, zmiana taka będzie przedmiotem stosownego aneksu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków umowy zawartej w wyniku 
rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, w wyniku zmian w akredytacji, w projekcie, zmian w 
wytycznych, informacji uzyskanych w wyniku ewaluacji działań i innych przesłanek, które wpłyną 
korzystnie na realizacje projektu. 

8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty 
oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

 
IX. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH: 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 

konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% 
wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, w okresie 3 lat od 
udzielenia zamówienia podstawowego, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługę 
będącą treścią niniejszego zapytania. 

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego w 

ramach Zapytania Ofertowego. 
 
Data ogłoszenia: 26 maja 2017r. 
 
Załączniki: 

 załącznik nr 1 – formularz oferty, 



 

  

 załącznik nr 2 – wykaz zrealizowanych usług doradztwa prawnego dla NGO, 
 załącznik nr 3 – wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji, 
 załącznik nr 4 – oświadczenia. 

 


