
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Sopot, 17 luty 2020 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 1/2020 

 

w ramach projektu pn. „Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – 

Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej”, określonego we 

wniosku o dofinansowanie Projektu nr RPPM.06.01.02-22-0030/16, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa 6 „Integracja”, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 6.1.2. 

„Aktywizacja społeczno- zawodowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem na: 

świadczenie usługi konsultacji prawnych dla uczestników Projektu  

w Punktach Konsultacyjnych wskazanych przez Zamawiającego. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY : 

STOWARZYSZENIE POMORSKIE CENTRUM TERAPEUTYCZNO-PRAWNE INTERIOS 

ul. aleja Grunwaldzka 56 lok. 107, 80-241 Gdańsk, NIP 589-201-25-34, KRS 0000482895 
 

Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie 

postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i 

oświadczeniach dołączonych do oferty. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020” dla zamówień o wartości szacunkowej niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., 

poz.1843), a jednocześnie przekraczającej 50 tyś. PLN bez podatku od towarów i usług (VAT). 

 

 

3. CEL I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1) Celem zamówienia jest prowadzenie indywidualnych konsultacji prawnych z uczestnikami 

Projektu oraz grupowych warsztatów z edukacji prawnej.  

 

2) Oznaczenie kodów CPV: 

- kod CPV: 79111000-5 
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   nazwa kodu CPV: usługi w zakresie doradztwa prawnego 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 Indywidualne konsultacje prawne rozumiane jako bezpośrednie spotkanie z 

uczestnikami, analiza ich sytuacji i dokumentacji prawnej, przygotowywanie dla nich 

pism procesowych i innych, realizowane dwuetapowo: 

I. przeprowadzanie z każdym nowym uczestnikiem diagnozy jego sytuacji prawnej,  

II. na późniejszym etapie realizacji ścieżki wsparcia, dla zainteresowanych 

uczestników udzielenie wsparcia prawnego w celu rozwiązania problemów prawnych 

 

 Grupowe warsztaty z edukacji prawnej w zakresie m.in. prawa pracy, zwłaszcza 

zatrudnienia, władzy rodzicielskiej, ubezpieczeń społecznych, praw obywatelskich w 

tym pacjenta obejmujące: przygotowanie konspektów warsztatów, prezentacji oraz 

materiałów edukacyjnych 

Zakres warsztatów grupowych należy wcześniej każdorazowo ustalać z 

koordynatorem projektu na podstawie diagnozy potrzeb uczestników.  

 

 

Zamówienie będzie realizowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego tj. w 

Punktach Konsultacyjnych na terenie województwa pomorskiego. 

Na dzień ogłoszenia zamówienia Punkty Konsultacyjne znajdują się w czterech lokalizacjach 

tj: 

1) Sopot: ul. Niepodległości 728/1, 81-840 Sopot 

2) Pruszcz Gdański: ul. Raciborskiego 2a, 83-000 Pruszcz Gdański 

3) Gdańsk: ul. Kartuska 63-65, 80-141 Gdańsk 

4) Słupsk: ul. Jana Pawła II/1, 76-200 Słupsk 

 

Zamawiający zastrzega prawo do zmiany siedziby poszczególnych Punktów Konsultacyjnych 

w ramach danej gminy, jak również tworzenia nowych Punktów Konsultacyjnych na terenie 

województwa pomorskiego, w których wybrany Wykonawca będzie miał obowiązek 

świadczyć usługi prawne. Termin otwierania i zamykania nowych Punktów i czas świadczenia 

w nich usługi będzie rożny dla każdego z nich. Zamawiający przewiduje, iż każdy z 

nowoutworzonych Punktów będzie funkcjonował przez okres około dwóch lat. 

Zgodnie z założeniami Projektu, do 2023 roku Zamawiający przewiduje otworzenie 8 nowych 

Punktów Konsultacyjnych na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb danej 

gminy/powiatu. 
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4) Zasady świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia: 

a) Indywidualne konsultacje prawne rozumiane jako bezpośrednie spotkanie z 

uczestnikami Projektu, analiza ich sytuacji i dokumentacji prawnej, przygotowywanie 

dla nich pism procesowych i innych oraz warsztaty grupowe z edukacji prawnej, 

b) usługa świadczona będzie osobiście, nie dopuszcza się świadczenia usługi drogą 

elektroniczną czy poprzez komunikatory społeczne lub inne aplikacje służące do 

komunikowania się drogą internetową, 

c) Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

dokumenty związane z realizowaną usługą, w tym dokumenty potwierdzające 

wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, m.in. ewidencję godzin i zadań 

wykonywanych w ramach umowy i/lub list obecności lub/i karta usługi  rejestry 

konsultacji indywidualnych, godzinowe rozliczenie pracy, protokół odbioru zlecenia, 

raport prawny, kopie wszystkich dokumentów wytworzonych dla uczestników Projektu 

w trakcie konsultacji m.in. pisma procesowe, wnioski, opinie itp. oraz inne dokumenty 

wskazane przez Zamawiającego, 

d)  miejsce realizacji usługi wskazane przez Zamawiającego może ulec zmianie w  granicach           

województwa pomorskiego, 

e)  miejsce realizacji usługi oraz dokumenty związane z jej realizacją muszą być oznaczone 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020, 

f)   Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

Produkcie Finalnym Projektu pt.” PI Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. 

pomorskim – Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej z 

wykorzystaniem doświadczeń niemieckich”, nr projektu: POKL.07.02.02.-22-011/11, 

który zostanie udostępniony przez Zamawiającego Wykonawcy/Wykonawcom 

wybranym do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

5) Szacowana wielkość niniejszego zamówienia wynosi: 

Projekt przewiduje realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia wg ustalonego 

harmonogramu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym szacunkowa ilość godzin 

zegarowych w każdym Punkcie Konsultacyjnym wynosi 20 miesięcznie. 

Szacowana ilość godzin przez cały okres świadczenia usługi w poszczególnych Punktach 

Konsultacyjnych wynosi: 

- Punkt Konsultacyjny w Sopocie - 760 godzin, 

- Punkt Konsultacyjny w Gdańsku -320 godzin, 

- Punkt Konsultacyjny w Pruszczu Gdańskim -440 godzin, 

- Punkt Konsultacyjny w Słupsku - 440 godzin. 
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Łącznie w okresie świadczenia usługi szacowana ilość godzin dla aktualnie działających 

Punktów Konsultacyjnych wynosi 1960 godzin, gdzie 1 godzina to 60 minut. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości godzin świadczonej usługi miesięcznie w 

poszczególnych Punktach. 

 

Wskazane ilości godzin są ilościami szacunkowymi i służą do oceny i porównania złożonych 

ofert.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za faktycznie zrealizowane konsultacje prawne. 

 

6) Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą 

starannością z uwzględnieniem przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania 

usługi objętej niniejszym zamówieniem na podstawie umowy zlecenia, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi zgodnie z przepisami krajowymi i 

UE, w tym wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji,  

c) Wykonawca po wykonaniu usługi będącej przedmiotem zamówienia zobowiązany 

jest przekazać Zamawiającemu dokumenty związane z realizacją usługi, w tym 

dokumenty potwierdzające wykonanie usługi, wskazane w pkt 4 lit. c 

d) Wykonawca współpracuje z kadrą Projektu w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

e) Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych zadań oraz 

informowania kadry Projektu o występujących problemach i trudnościach w 

realizacji zadań,  

f) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem do miejsca realizacji 

usługi, 

g) Wykonawca wybrany do realizacji usługi nie może być jednocześnie zatrudniony na 

podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, chyba że 

nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, 

h) Wykonawca, może przy realizacji zamówienia korzystać z opracowanych przez 

siebie autorskich programów lub wykorzystywać dostępne programy i metody 

zakupione lub udostępnione przez inne podmioty. Konieczne jest wówczas 
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przestrzeganie praw autorskich lub nabycie uprawnień do ich stosowania w 

przypadku, gdy takie uprawnienia są wymagane, 

i) Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu fakturę/rachunek za wykonane usługi 

do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, wraz z wymaganymi 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi, 

j) Wykonawca/osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają 

ubezpieczenie OC w związku z wykonywanym zawodem czy prowadzoną 

działalnością, 

k) Wykonawca/osoby wskazane do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do: 

• uczestniczenia w zebraniach zespołu projektowego raz na 2 miesiące, 

zebraniach zespołu punktów konsultacyjnych raz w miesiącu  

• udziału w superwizjach 1-2 razy w miesiącu 

• udziału z zespołach klinicznych raz w miesiącu 

• dojazdu do Punktów Konsultacyjnych. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

ICH SPEŁNIANIA 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi łącznie następujące warunki 

(osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie 

zrealizowanych usług – według załącznika nr 2  do niniejszego Zapytania ofertowego): 

a) posiadają wykształcenie prawnicze, ukończyli aplikację adwokacką i posiadają prawo 

do wykonywania zawodu adwokata, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o 

adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1513), 

b) posiadają udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie przed terminem 

składania ofert w prowadzeniu konsultacji prawnych,  

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

(załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego), 

d) zapewnią, na swój koszt, sprzęt i akcesoria niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Koszt sprzętu i akcesoriów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów usługi, 

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

niniejszego zamówienia, 

f) posiadają/osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają pełną zdolność do 

czynności  prawnych i korzystania  z pełni praw publicznych, 

g) są/osoby wyznaczone do realizacji zamówienia są dyspozycyjni – będą obecni w 
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zaplanowanym terminie i zaplanowanych przez Zamawiającego godzinach realizacji 

zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

h) posługuje się/osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posługują się językiem 

polskim w takim stopniu, który umożliwia sprawne i skuteczne komunikowanie się, a 

także sprawnie i rzetelnie prowadzenie w języku polskim dokumentacji świadczenia 

usługi, 

i) nie posiada/osoby wyznaczone do realizacji zamówienia nie posiadają 

przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

j) akceptują treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, bez zastrzeżeń – złożenie 

oferty jest uważane  za akceptację treści zapytania,  

k) Wykonawcy lub osoby wyznaczone do realizacji zamówienia nie są powiązani 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu 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, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

 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. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w 

powiązań na formularzu ofertowym. 

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca 

przedłoży; 

 kserokopie dokumentów potwierdzających formę prawną prowadzonej działalności, 

 kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób wskazanych 

do realizacji zamówienia, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania 

zawodu adwokata, 
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 dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w 

prowadzeniu konsultacji prawnych (umowa zlecenie, o pracę, zaświadczenie, 

referencje, itp.) 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, o których mowa w niniejszym 

punkcie na zasadzie spełnia – nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił warunki wymienione wyżej. 

 

5. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB 

PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY ORAZ 

OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM 

OCENY OFERTY.  

Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone. 

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

a) Kryterium nr 1: cena brutto za wykonanie usługi, 

b) Kryterium nr 2: doświadczenie dodatkowe Wykonawcy/osób wskazanych do realizacji 

zamówienia w świadczeniu konsultacji prawnych 5 lat i więcej przed terminem składania 

ofert, 

 

2) Znaczenie poszczególnych kryteriów: 

a) kryterium cena brutto za całość zamówienia łącznej liczby szacowanych godzin– 60% 

 cena oferty powinna być przedstawiona w odniesieniu do całości zamówienia, 

powinna obejmować wszystkie koszty (konsultacji indywidualnych, warsztatów, 

dojazdu do Punktów Konsultacyjnych, udziału w zebraniach zespołów i 

superwizjach i inne), 

 oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny brutto 

przedstawionej przez Wykonawców, nie podlegającej odrzuceniu, 

 cena (brutto) = cena netto + podatek VAT, 

 cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie i winna być zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku w górę, 

   oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną możliwą ilość punktów, 

   rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w 

złotych polskich, 

  ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
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                     ilość punktów za              cena brutto oferty najtańszej  

       kryterium cena  =          -------------------------------------     x 100 pkt  x 60% 

                                                cena brutto oferty ocenianej  

 

  b) kryterium doświadczenie dodatkowe Wykonawcy/osób wskazanych do realizacji 

zamówienia (adwokata) w prowadzeniu konsultacji prawnych  5 lat i więcej przed terminem 

składania ofert – 40%   

 ilość punków za kryterium doświadczenie dodatkowe zostanie wyliczona na 

podstawie poniższej tabeli a następnie zostanie przeliczona według wzoru: 

L.p. 
Ilość lat doświadczenia Wykonawcy/osoby wskazanej do realizacji przedmiotu 

zamówienia w prowadzeniu konsultacji prawnych  
Ilość 

punktów 

1. 5-6 1 

2. 7-8 3 

3. Powyżej 8 5 

 

                     ilość punktów za                           ilość punktów według tabeli 

       kryterium doświadczenie =          -------------------------------------     x 100 pkt  x 40% 

                                                                                       5 

 

      - w kryterium tym punktowane będzie jedynie doświadczenie wskazanej osoby/osób w 

prowadzeniu konsultacji prawnych, 

     - doświadczenie zawodowe na potrzeby tego kryterium należy wykazać w Załączniku Nr 2 

do zapytania ofertowego, 

     - osoba (osoby) wskazana przez Wykonawcę w ofercie będzie musiała wykonywać usługę 

osobiście. Nie dopuszcza się możliwości zmiany tej osoby, za wyjątkiem sytuacji opisanych w 

umowie (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego). 

 

    Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 punktów. Liczba punktów wynikająca z 

działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku w górę, 

    za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po 

zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą 

ilość punktów, oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów, 

    jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą, 
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    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w wypadku, gdy 

zaproponowane oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację zamówienia. 

 

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 

1) Ofertę na formularzu ofertowym wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 

25.02.2020 włącznie do godziny 9.00 w jeden z wymienionych poniżej sposobów : 

 drogą elektroniczną na adres e- mail: poradnia@interios.org.pl (UWAGA!) za 

potwierdzeniem odbioru, temat: „Usługa konsultacji prawnych w ramach Projektu 

Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej - Kompleksowy program 

potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej, nr zapytania ofertowego 1/2020” 

Zachowanie terminu złożenia oferty ustala się na podstawie dowodu transmisji  

danych na ww. adres e-mail, niezależnie od potwierdzenia. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności  za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

W przypadku składania oferty drogą mailową, formularz oferty i pozostałe załączniki 

do zapytania ofertowego muszą zostać wydrukowane, wypełnione i podpisane przez 

Wykonawcę lub inną uprawnioną osobę i zeskanowane. 

 za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Biuro Projektu, ul. Niepodległości 

728/1, 81-840 Sopot. Koperta powinna być opatrzona opisem: „Usługa konsultacji 

prawnych w ramach Projektu Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej - 

Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej, nr 

zapytania ofertowego 1/2020” 

UWAGA! OFERTY MUSZĄ BYĆ DORĘCZONE DO WW. TERMINU (decyduje data 

wpływu! - pełne ryzyko niedoręczenia w terminie spoczywa na Wykonawcy) 

 osobiście na adres Zamawiającego: Biuro Projektu, ul. Niepodległości 728/1, 81-840 

Sopot. Koperta powinna być opatrzona opisem: „Usługa konsultacji prawnych w 

ramach Projektu Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej - 

Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej, nr 

zapytania ofertowego 1/2020” 

 

W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub za jej nie otwarcie w trakcie 

otwarcia ofert. Za datę złożenia oferty uznana zostanie data doręczenia oferty do 

Zamawiającego. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Godziny pracy Biura Projektu: 

mailto:poradnia@interios.org.pl
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 poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 

 wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00  

 środa w godzinach od 8.00 do 18.00 

 czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00 

 piątek w godzinach od 8.00 do 14.00 

 sobota, niedziela: nieczynne. 

 

UWAGA! Ofertę dostarczoną drogą pocztową/ kurierem lub osobiście, należy złożyć w 

zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej 

treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 

2) Przewidywany termin otwarcia ofert: 

     Oferty zostaną otwarte w dniu 25.02.2020 o godz. 12.00 

 

  

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) ofertę, należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim według załączonych 

wzorów:  oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz 

wykazu osób stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; do 

oferty należy załączyć parafowany wzór umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego oraz parafowany wzór umowy powierzenia 

przetwarzania danych stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego, 

2) oferta musi być opatrzona podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy – w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez 

pełnomocnika,  należy złożyć stosowne  pełnomocnictwo, 

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych, 

4) oferty nie spełniające wymogów określonych przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym zostaną  odrzucone, 

5) oferta musi być trwale zespolona lub w przypadku złożenia oferty elektronicznie – nie 

budzić wątpliwości co do jej całości, 

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

7) ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, 

natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do 

oferty, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza 
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przysięgłego. 

 

8. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

1) oferta sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do  

niniejszego zapytania ofertowego, 

2) do oferty, należy dołączyć aktualny wydruk internetowy o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego 

(CEIDG//KRS – dotyczy prowadzących działalność gospodarczą,) 

3) w celu potwierdzenia warunków określonych w Rozdziale 4, Zamawiający wymaga 

przedłożenia następujących dokumentów: 

 kopie/ podpisany skan dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania 

zawodu adwokata, 

 dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 

konsultacji prawnych  (w tym spełnienie wymogu posiadania minimum 2-letniego 

doświadczenia w prowadzeniu konsultacji prawnych (m.in. umowa o 

pracę/zlecenie, referencje, zaświadczenie), 

4)    jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego, do 

oferty, należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, 

5)   kopia polisy OC, 

6) Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 

7)  Parafowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych – Załącznik nr 4 do 

zapytania ofertowego. 

 

Wszystkie przedkładane kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „za 

zgodność z oryginałem” i podpisane. 

 

9. WYMAGANY TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Realizację przedmiotu zamówienia przewiduje się od dnia podpisania umowy do 

30.04.2023 r., w tym usługa będzie świadczona: 

- w Punkcie Konsultacyjnym w Sopocie – do 30.04.2023 roku; 

- w Punkcie Konsultacyjnym w Pruszczu Gdańskim – do 31.12.2021 roku; 

- w Punkcie Konsultacyjnym w Gdańsku – do 30.06.2021 roku, 

- w Punkcie Konsultacyjnym w Słupsku – do 31.12.2021 roku 

zgodnie z harmonogramem świadczenia usługi uzgodnionym z Zamawiającym.  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu świadczenia usługi w 
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poszczególnych Punktach Konsultacyjnych jak również zastrzega sobie prawo do 

zmiany terminu i czasu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane 

w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 

 

2) Miejsce realizacji zamówienia: 

- Punkt Konsultacyjny w Sopocie ul. Niepodległości 728/1, 81-840 Sopot, 

- Punkt Konsultacyjny w Pruszczu Gdańskim: ul. Raciborskiego 2a, 83-000 Pruszcz 
Gdański, 
- Punkt Konsultacyjny w Gdańsku: ul. Kartuska 63-65, 80-141 Gdańsk, 

- Punkt Konsultacyjny w Słupsku: ul. Jana Pawła II/1, 76-200 Słupsk. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca świadczenia usługi w trakcie 

realizacji usługi, jak również otwarcia nowego Punktu Konsultacyjnego na terenie 

województwa pomorskiego.  

 

10. POSTANOWIENIA ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO UMOWY ORAZ OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU 

PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1) Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie przewidywać kary umowne. 

     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 50,00 zł brutto, za 

każdy dzień opóźnienia, 

b) za wykonanie usługi niezgodnie z harmonogramem w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto za godzinę zegarową usługi określoną w umowie, przysługującego za 

każdorazową stwierdzoną przez Zamawiającego niewłaściwość, 

c) za niedostarczenie faktury/rachunku za wykonaną usługę wraz z wymaganymi 

dokumentami do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi, w wysokości 1 % 

wynagrodzenia miesięcznego wynikającego z nieterminowo dostarczonej 

faktury/rachunku, 

d) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 500,00 zł, 

e) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych od Wykonawcy 

z przysługującego mu wynagrodzenia, 

f) kary umowne podlegają kumulacji w przypadku wystąpienia wymienionych w nich 

zdarzeń, 

g) Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne. 
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Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą (tj. zdarzenia 

zewnętrznego wobec łączącej Strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od Stron, 

którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można 

uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 

której nie można przypisać drugiej Stronie. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy 

uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, 

strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 

atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 

skażenia) 

 

2) Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących podatku 

VAT, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego zmiany w 

należnym podatku od  towarów i usług według obowiązującej stawki. 

3) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach: 

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

b) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego; 

c) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej; 

d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez Strony; 

e) w szczególności zmiana osób wymienionych w Wykazie osób według załącznika nr 

2 do zapytania ofertowego pod warunkiem zaproponowania innych osób, 

zapewniających realizację przedmiotu umowy;  

f) w przypadkach określonych wyżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę; 

g) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotnej (* podlega modyfikacji w zależności od Wykonawcy);  

h) zmiany umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku 

prawnego nawiązywanego umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, 

określona wyżej wywarła wpływ; 

i) inne przypadki określone w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
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Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, dla zamówień o wartości 

szacunkowej niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)  a jednocześnie 

przekraczającej 50 tys. PLN bez podatku od towarów i usług (VAT). 

4) Każda zmiana i uzupełnienie umowy będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod 

rygorem bezskuteczności. Poza innymi przypadkami  określonymi w treści umowy, 

zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, 

których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania 

umowy. 

5) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w  interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych  okolicznościach. 

6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy/Zamawiającego. 

 

11. FORMA ROZLICZENIA 

1) Wykonawca w ofercie podaje jednostkową cenę brutto i netto w złotych polskich (PLN) 

za realizację 1 godziny usługi, gdzie 1  godzina  zegarowa wynosi 60 minut oraz łączną 

kwotę brutto  i netto w  złotych polskich (PLN) za realizację przedmiotu zamówienia 

określonego w Rozdziale 3 zapytania ofertowego. Łączna cena ofertowa brutto i netto 

musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

2) Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę zlecenie na świadczenie usługi konsultacji 

prawnych w ramach realizacji ww. Projektu. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie 

zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne przelewem bankowym, 

na wskazany przez Wykonawcę numer konta bankowego w terminie określonym w 

umowie nie dłuższym niż 21 dni za dany miesiąc realizacji usługi. Faktura/rachunek winny 

być sporządzone w formacie A4. (Szczegóły określi umowa). 

4) Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do 

obciążenia jego rachunku  na rzecz rachunku Wykonawcy. 

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

       Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. 

 

13. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
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1) Wykonawca, może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące 

zamówienia, a Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie dotyczące zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 

2) Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, jeżeli wniosek został 

złożony po upływie terminu, o którym mowa wyżej. 

3) Zamawiający dopuszcza składanie zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4) Nie udziela się informacji ustnych i telefonicznych. 

 

14. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Pracownik merytoryczny – Monika Szlachcikowska 

e-mail: poradnia@interios.org.pl  

tel. 797 572 828 

Godziny pracy: 

Poniedziałek 10.00 – 18.00 

Wtorek 9.00 – 17.00 

Środa 9.00 – 17.00 

Czwartek 8.00 – 16.00 

Piątek 9.00-17.00 

 

15. INNE ISTOTNE INFORMACJE: 

1) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zapytaniu ofertowym 

przed upływem terminu składania ofert. 

3) Wynik postępowania zostanie ogłoszony w Bazie Konkurencyjności 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego interios.org.pl 

4) Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.  

5) Umowa zostanie zawarta według wzoru Zamawiającego, do umowy zostanie również 

zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych według wzoru 

Zamawiającego. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji dotyczących kwalifikacji  

osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia poprzez żądanie przedłożenia 

dokumentów poświadczających prawdziwość złożonych oświadczeń i informacji. 

Weryfikacja dotyczyć będzie Wykonawcy, którego/których oferta zostanie uznana za 

mailto:poradnia@interios.org.pl
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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najkorzystniejszą a Wykonawca/Wykonawcy zostanie/zostaną wybrany/wybrani do 

realizacji zamówienia, 

7) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia oryginałów 

dokumentów/uwierzytelnionych dokumentów potwierdzających wymagane 

kwalifikacje przed podpisaniem umowy. W sytuacji nieuczynienia przez Wykonawcę 

zadość wezwaniu, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy traktując ją jako 

niespełniającą wymogów zapytania ofertowego. W takiej sytuacji jako 

najkorzystniejsza wybrana zostanie kolejna oferta według Rozdziału 5. 

8) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 

przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 

postępowania ofertowego. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający 

nie ponosi kosztów postępowania 

9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

10) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z 

Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, 

11) Na pisemny wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę Zamawiający udostępnia 

Wykonawcy protokół wyboru oferty wraz z załącznikami, z wyłączeniem części ofert 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). 

12) Zamawiający zastrzega możliwość udostępnienia protokołu wyboru oferty 

uczestnikom postępowania, 

13) Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą, 

14) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu osobowym bądź kapitałowym, 

 nie spełnia wymagań określonych w Rozdziale 4 niniejszego zapytania 

ofertowego, 

 złoży ofertę nie spełniającą kryteriów, 

 przedstawi nieprawdziwe informacje, 

 jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 złoży ofertę po terminie, 

 będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny, za wyjątkiem oczywistych omyłek 

rachunkowych, 
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 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie niezgodny z 

wymogami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami 

 jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób, 

 w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyjęcie oferty byłoby 

niezgodne z interesem publicznym, a jej odrzucenie nie narusza zasad 

konkurencyjności, legalności i gospodarności. 

15)  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 

 nie złożono przynajmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, 

że Zamawiający, może zwiększyć tę kwotę do najkorzystniejszej oferty, 

 jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie punktów  i takiej 

samej cenie, 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć wcześniej, 

 postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą, 

16) Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert zostało zamieszczone na stronie 

internetowej Projektu interios.org.pl oraz w Bazie Konkurencyjności 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

 

16. Informuję, że:  

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do: 

a) zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych jest Zarząd Województwa 

Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, mający 

siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810), zwanego dalej ZWP, 

b) zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Powierzającej, mającej siedzibę przy pl. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926), 

Dane osobowe w odniesieniu do: 

http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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a) zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych Zarząd Województwa 

Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej powierzył do przetwarzania 

– Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios z siedzibą 

w Gdańsku,  

b) zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Powierzającej powierzył do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarządowi 

Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum 

Terapeutyczno-Prawne Interios z siedzibą w Gdańsku,  

  Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dane osobowe 

są niezbędne dla realizacji RPO WP 2014-2020 i są przetwarzane na podstawie: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  

(Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 

szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w 

sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 

r.); 

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 
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d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 

217, z późn. zm.); 

e) Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 

23 maja 2014 r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce 

w latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej 

Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 

f) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego – umowy zawartej 

pomiędzy Rządem Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 

grudnia 2014 r., będącej wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie 

strony rządowej i samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, 

które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w 

perspektywie 2020 r., oraz określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji; 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy zasadniczej, 

obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową zasadniczą oraz w 

celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności 

potwierdzania kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2014-

2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 

zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020, 

współfinansowanego z EFS; 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa 

Pomorskiego mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810) oraz zostały 

powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt – Stowarzyszeniu 

Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios mającemu siedzibę w Gdańsku przy 

alei Grunwaldzkiej 56 lok. 107, oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w 

związku z realizacją Projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ lub beneficjenta. Dane osobowe mogą 

zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ oraz 

beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020; 

Podanie danych wynika z konieczności realizacji Projektu. 

Wykonawca/osoby wskazane do realizacji zamówienia posiada/ją prawo do: 

 dostępu do bycia poinformowanym, dostępu do swoich danych  osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,   
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 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 31 grudnia 2028 roku, 

Dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom kontrolnym w zakresie ww. 

Projektu. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich. 

Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@interios.org.pl 

  

 

 17. ZAŁĄCZNIKI 

 formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

 wykaz osób - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 

 wzór umowy zlecenia – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego  

 wzór umowy przetwarzania danych w imieniu administratora – załącznik nr 4 do niniejszego 

zapytania ofertowego 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i nie 

stanowi zobowiązania do zawarcia umowy, a Wykonawcy, których oferty nie zostaną 

wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu otrzymania niniejszego zapytania 

ofertowego oraz przygotowania  i złożenia oferty na to zapytanie.  

 

 

 

           ………………………………… 

                  (data i podpis) 

 


