
 

 

 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą zaprasza do złożenia 
propozycji cenowej (oferty) na usługę prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla 
beneficjentów projektu „W KRĘGU – mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności” nr 
RPWP.07.02.02-30-0024/16, realizowanego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, 
poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  
 

Skrócony opis projektu 
Celem projektu jest poprawa dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego osób bezdomnych w 
powiecie średzkim.  Grupę docelową projektu stanowi 20 mężczyzn przebywających w schronisku dla 
bezdomnych w Dębnie, w tym 18 osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby bezdomne, w tym 
niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczestnicy projektu zostaną objęci także 
poradnictwem specjalistycznym i wsparciem w wykonywaniu codziennych obowiązków, połączonym 
z treningiem umiejętności społecznych, co umożliwi im nabycie podstawowych umiejętności 
życiowych i pozwoli na częściowe lub całkowite usamodzielnienie. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci 
działaniami mającymi na celu maksymalne usprawnienie do samodzielnego życia. Zostanie utworzone 
mieszkanie treningowe. Powstanie 5 grup treningowych (4 os.). Każda grupa objęta zostanie 
wsparciem w ramach mieszkania treningowego w wymiarze 6 miesięcy. Pozostali uczestnicy będą 
wspierani poza mieszkaniem treningowym w celu nabycia lub utrwalenia umiejętności, pozwalających 
na samodzielnym funkcjonowaniu w mieszkaniu.  Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają 
kompleksowe wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej oraz poradnictwa prawnego i 
obywatelskiego. Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 do 28.02.2019 r.   
 

Środa Wlkp., dnia 15.10.2016 r. 
Zapytanie ofertowe nr 5/2016 - prowadzenie poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego 
1. Zamawiający: 

Stowarzyszenie Pomocy KRĄG , ul. Poznańska 14,  63-040 Nowe Miasto nad Wartą  
 

2. Cel  zamówienia 
Celem  zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi: prowadzenie poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego dla 20 uczestników „W KRĘGU – mieszkanie wspomagane drogą do 
samodzielności” nr RPWP.07.02.02-30-0024/16, –  umowa cywilnoprawna. 
 

3. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi, która obejmuje: 
a) dla uczestników mieszkania treningowego - udzielanie indywidualnego poradnictwa prawnego 

i rodzinnego zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników projektu - 6 godz. zegarowych 
x 4 os. x 6 miesięcy x 5 grup  (rok 2016 – 40 godz., rok 2017 – 40 godz., rok 2018 – 40godz.); 

b) dla pozostałych uczestników - prowadzenie poradnictwa prawnego i rodzinnego  
– w wymiarze: śr. 2 godz. zegarowe w miesiącu (rok 2016 – 8 godz., 2017 – 24 godz., 2018 – 24 
godz., 2019 -  4 godz.). 
 

Łącznie 180 godz. wsparcia 
 

Ponadto do zadań Wykonawcy usługi należeć będzie: 
- prowadzenie wymaganej dokumentacji: list obecności, dokumentacji świadczenia usług 
zgodnie z ustalonym wzorem oraz przekazywanie dokumentów Zamawiającemu, 
- uczestnictwo w realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, 
- ścisła współpraca z koordynatorem projektu, koordynatorem merytorycznym i zespołem 
projektowym, 



 

 

- dołożenie należytej staranności przy wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
 
4. Termin realizacji: 

Od daty podpisania umowy do 28.02.2019 r. (łącznie 180 godzin)- szczegółowe terminy 
wykonania usługi - po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5. Miejsce realizacji zamówienia: Schronisko  dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębnie 
 

6. Opis przygotowania oferty cenowej: 
a) Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 

24.10.2016 r. w formie pisemnej w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy „KRĄG”, ul. Poznańska 
14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na 
prowadzenie  poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla uczestników projektu   
„W KRĘGU – mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności” 
lub w formie elektronicznej do godziny 23:59:59 na adres e-mail: 

stowarzyszenie.pomocy.krag@gmail.com.  Przesyłane w ten sposób dokumenty muszą być 

skompresowane (zip) w jeden plik o pojemności nie większej niż 5MB. 

Oferta przesłana mailowo ma być dodatkowo złożona w formie pisemnej / papierowej  

w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia  25.10.2016 r. do godz. 9:00. 

b) propozycję cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania. 
 

7. Kryteria oceny oferty: 
a) Cena – 50%: 
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 
Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg. wzoru: 
C=(Cmin:C0) x 45, gdzie: C – liczba punktów, Cmin  - najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena 
badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę – 45. 
 

b) doświadczenie – 50% 
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się staż pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym   – należy wypisać w tabelę stanowiąca załącznik do  Formularza Ofertowego. 
Punkty przyznane za kryterium doświadczenie : 
1) 2-5 lat:10 pkt; 6-10lat:15pkt; 11-15lat:20pkt; 16-20lat 25pkt.; powyżej 21lat:30pkt 
2) doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi i/lub bezdomnymi i/lub 
klientami pomocy społecznej: maksymalnie 15 pkt. (po 5 pkt za posiadane doświadczenie w pracy 
z każdą grupą  w okresie ostatnich dwóch lat).  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę – 45. 
Łącznie Wykonawca może uzyskać 90 punktów. 
 

W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej liczbie punktów– decydować będzie Zamawiający 
po przeprowadzeniu rozmów z oferentami. 
 

7. Warunki udziału w postępowaniu:  
1) Wykształcenie wyższe i udokumentowane przygotowanie kierunkowe potwierdzające 
kwalifikacje.  
2) Minimum 2 letni staż pracy w zawodzie.  
Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do 
wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, 
dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów 
oferta Wykonawcy ulega odrzuceniu. 

 

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta.  
Jeśli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
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9. Zapytania o przedmiot zamówienia: 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Iwona Rutkowska - Krause, tel. 
660 323 138, e-mail: stowarzyszenie.pomocy.krag@gmail.com. 

 

10. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w ramach procedury konkurencyjności i nie stanowi zobowiązania 

do zawarcia umowy. 


