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      Ostrów Wielkopolski, dnia 08.02.2017 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA USŁUGĘ DORADCZĄ O CHARAKTERZE SPECJALISTYCZNYM W RAMACH PROCEDURY 

ROZEZNANIA RYNKU 
 
Zamawiający: 
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
ul. Szkolna 24,  
63-400 Ostrów Wielkopolski 

 
Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa  doradcza o charakterze specjalistycznym indywidualnym – Doradztwo 

prawne dla firm w ramach projektu: „Biznesy robię – własna firma”  współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 w Działaniu 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1. 

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. realizowanego przez Zamawiającego w partnerstwie z Ostrowskim 

Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.06.03.01-30-0053/15 

 

Specyfikacja: 

• Usługa doradcza o charakterze specjalistycznym – indywidualnym w formie dyżurów doradcy przez 

okres 12 miesięcy po 32 godziny miesięcznie w okresie od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. dla 

45 Uczestników Programu Operacyjnego otrzymujących wsparcie finansowe w w/w Programie 

Operacyjnym RPWP.06.03.01-30-0053/15 

• Usługa doradcza o charakterze specjalistycznym – indywidualnym Doradztwo prawne dla firm musi 

obejmować tematykę z zakresu prawnych aspektów działalności gospodarczej tj. prawo 

gospodarcze, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne, prawo handlowe, ubezpieczenia 

społeczne, prawo podatkowe,  

• Usługa doradcza o charakterze specjalistycznym – indywidualnym  przeprowadzana na podstawie 

umowy zlecenie   

 

Harmonogram doradztwa na okres 12 miesięcy ustalony zostanie z Zamawiającym. Doradztwo może 

odbywać się od poniedziałku do piątku w dniach i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem, iż terminy doradztwa muszą zostać dostosowane do potrzeb uczestników projektu.  

Zamawiający udostępni salę ma doradztwo oraz niezbędny sprzęt potrzebny do przeprowadzenia doradztwa 

tj. rzutnik, laptop. 

Wykonawca usługi zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności oraz godzin konsultacji, oraz 

indywidualnej dla każdego uczestnika karty usługi doradczej - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i 
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przedstawienia go do weryfikacji Zamawiającemu, celem uzyskania akceptacji przeprowadzonego doradztwa 

po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.  

 
Warunki: 
Doradca, który będzie świadczył usługi doradcze - powinien spełniać następujące warunki: 

- wykształcenie wyższe prawniczne 

- posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego 

- minmum 5-letnie udokumentowane doświadczenie doradcy w doradztwie prawnym dla firm 

- minimalna udokumentowana liczba godzin przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego w zakresie 
doradztwa prawnego dla firm -  300 godzin 

 

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 

przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne 

doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.  

 

Weryfikacja powyższych warunków będzie się odbywać na podstawie oświadczenia – załącznik nr 2. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji powyższych warunków po wybraniu oferty. Weryfikacja 

powyższych warunków będzie się odbywać na podstawie dokumentów przedstawionych przez Oferenta 

potwierdzających powyższe warunki, w tym np. życiorys zawodowy, dokument potwierdzający uprawnienia 

do wykonywania zawodu radcy prawnego,  wykaz doświadczenia, referencje lub inny dokument o podobnej 

treści. W wypadku nie wykazania spełniania powyższego warunku na wezwanie i w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego – Zamawiający odstąpi o zawarcia umowy z Wykonawcą.  

 

W zapytaniu cenowym nie mogą brać udziału:  

Wykonawcy, którzy nie spełniają określonych powyżej warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 

uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia, bądź 

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości 

prawidłowego wykonania zamówienia.  

 

Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy: 

Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu 

podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco , który to 

weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę odpowiadającą kwocie 

całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem 

należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi 

przewidzianymi przez prawo wekslowe.  
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Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek 

Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami 

odbioru i przekazaniem kompletu dokumentacji związanej z doradztwem wymaganej przez Zamawiającego, 

o której mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

Termin realizacji 
Termin przeprowadzenia usługi doradczej   - od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.  

 
Kryterium oceny oferty 
Cena brutto – 100 % 

 
Miejsce i termin składania oferty 
Oferty należy złożyć  na załączonym formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 1 - osobiście,  przesłać 

pocztą na adres zamawiającego lub e-mailem na adres ocwp@ocwp.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 17.02.2017r. do godz. 1600 

 

 

 

 

……………………………………….  

(Zamawiający lub osoba działająca  

w imieniu Zamawiającego) 
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Załączniki:  1. Wzór formularza oferty	
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

_________________________________ 
Imię i nazwisko / nazwa firmy  
_________________________________ 
Adres  
_________________________________ 
Telefon 
_________________________________ 
E-mail 
 

Stowarzyszenie 
Ostrowskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości  
ul. Szkolna 24 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na usługę  doradczą o charakterze 

specjalistycznym indywidualnym – Doradztwo prawne dla firm w ramach projektu: „Biznesy robię – własna 

firma”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w Działaniu 6.3. Samozatrudnienie i 

przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. realizowanego przez 

Zamawiającego w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. na podstawie umowy o 

dofinansowanie nr RPWP.06.03.01-30-0053/15 oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, 

zgodnie z ww. zapytaniem ofertowym, za kwotę w wysokości: 

 
L.p. Rodzaj usługi Cena brutto za 

godzinę 
Ilość godzin Razem wartość brutto 

(cyfrowo i słownie) 

1.  Doradztwo o charakterze 
specjalistycznym 
indywidualnym – 
Doradztwo prawne dla firm 

 

 
 

384 

 

Razem:  
384 
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Niniejszym oświadczam: 

1) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 
warunki w nim zawarte. 

2) Zobowiązuje się do realizacji usług doradczych zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 
ofertowym. 

3) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 
5) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 

ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą. 
 
 
W załączeniu: 
Oświadczenie o potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 
 
 
 
 

……………………………………………  ……………………………………………….                   
    (miejscowość, data)                     Podpis osoby upoważnionej  

          działającej w imieniu Wykonawcy 
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Załączniki:  2. Oświadczenie potwierdzenie spełniania warunków 

 
 

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW POSTĘPOWANIA 
 
 
W związku z zapytaniem ofertowym dotyczące zamówienia na usługę doradczą o charakterze 
specjalistycznym indywidualnym – Doradztwo prawne dla firm w ramach projektu: „Biznesy robię – własna 
firma”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w Działaniu 6.3. Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. realizowanego przez 
Zamawiającego w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. na podstawie umowy o 
dofinansowanie nr RPWP.06.03.01-30-0053/15 
 
 
Oświadczam, iż spełniam warunki postępowania tj. posiadam: 
- wykształcenie wyższe prawnicze,  
- uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego  
- minmum 5-letnie udokumentowane doświadczenie doradcy w doradztwie prawnym dla firm 
- minimalna udokumentowana liczba godzin przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego w zakresie 
doradztwa prawnego dla firm -  300 godzin 
 
 
 
	
 
 
 

……………………………………………  ……………………………………………….                   
    (miejscowość, data)                     Podpis osoby upoważnionej  

          działającej w imieniu Wykonawcy 

 

 
 


