Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Rawa Mazowiecka dnia 07.09.2020 r

Zapytanie ofertowe
Na usługę doradztwa prawnego w ramach projektu „CUŚ DOBREGO”
zadanie 5 : Klub Seniora – Gmina Rawa Mazowiecka
Gmina Rawa Mazowiecka na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) - zwanej ustawa pzp,
realizując zasadę rozeznania rynku na zamówienia o wartości poniżej 50 tyś. PLN w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
zaprasza do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia :
kod CPV: 79 111 000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Usługa dotyczy doradztwa prawnego dla osób niesamodzielnych, będących członkami Klubu
Seniora.
Doradztwo w Klubie Seniora odbywać będzie się 16 godzin w miesiącu , od podpisania
umowy do dnia 30 czerwca 2023.
Zajęcia będą odbywać się w lokalu w Starej Rossosze 1.
Godziny i dni organizowania doradztwa zostaną ustalone po podpisaniu umowy.
Kandydat musi spełniać następujące warunki :
- posiadać wykształcenie wyższe prawnicze
- posiadać czynny wpis na listę adwokatów bądź radców prawnych ,
- co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie adwokata lub radcy prawnego
- minimum 2- letnie doświadczenie w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – jako wyznaczony radca
prawny lub adwokat na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z powiatem
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- kandydat ponadto nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
na potwierdzenie których składa oświadczenie
Kryteria oceny ofert : Cena za godzinę przeprowadzenia zajęć – 100 %

Prosimy o składanie ofert cenowych do dnia 11 września 2020 do godz. 10 ⁰⁰
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ,
Al. Konstytucji 3 Maja 32,pokój 104
W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego prosimy kontaktować się z:
Magdalena Kobierska

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
……………………………………………………….
………………………………………………………..

Tel: …………………………………………………e-mail: …………………………………………..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oświadczam, że oferuję następujący przedmiot
zamówienia: doradztwo prawne osób niesamodzielnych, będących członkami Klubu Seniora.
za cenę brutto jednej godziny doradztwa

…………………………

Ponadto oświadczam , że

- posiadam wykształcenie wyższe prawnicze
- posiadam czynny wpis na listę adwokatów bądź radców prawnych ,
- co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie adwokata lub radcy prawnego
- minimum 2- letnie doświadczenie w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – jako wyznaczony radca
prawny lub adwokat na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z powiatem
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe

…………………………………………….
Podpis

