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Bydgoszcz, 12.01.2018 r.  
 
ROZEZNANIE CENOWE DOTYCZACE REALIZACJI USŁUG PRAWNYCH DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH 

OSÓB NIESAMODZIELNYCH 
 

 
W związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych przy Sanatorium MAX 
w Ciechocinku”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy ogłasza nabór ofert 
dotyczących wykonania usługi świadczenia pomocy prawnej dla opiekunów osób niesamodzielnych 
będących uczestnikami projektu.  
 
W związku z realizacją zamówienia w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego z konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 zgodnie zapisami regulaminu 
przedmiotowego konkursu zamówienie kierowane jest wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej.  
Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o spełnianiu statusu Podmiotu 
Ekonomii Społecznej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego.  
 
Przedmiot rozeznania cenowego:  
 
W ramach usługi pomocy prawnej przewidziano indywidualne poradnictwo prawne z zakresu prawa 
rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów świadczone w 
wymiarze 8 godz. miesięcznie. Łączny wymiar wsparcia wyniesie maksymalnie 192 godz. Usługa 
realizowana będzie w okresie od 22.01.2018 r. do 31.08.2019 r. z zastrzeżeniem, że okres realizacji usługi 
może zostać przedłużony o 1,5 miesiąca. 
Zakłada się realizację usługi w sposób uwzględniający sytuację rodzinną i zawodową uczestników w 
godzinach i terminach dostosowanych do potrzeb uczestników, także popołudniami i weekendy. Za 
zgodą Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach usługa świadczona może być w formie zdalnej (np. 
za pośrednictwem poczty elektronicznej). 
 
Wykonawca wskazać musi do realizacji usługi osobę spełniającą następujące wymagania w zakresie 

kwalifikacji i doświadczenia:  

a) wykształcenie wyższe prawnicze 

b) doświadczenie zawodowe min. 5 lat 

c) znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej 

 

Weryfikacja spełnienia powyższych wymagań dokonana zostanie w oparciu o zapisy w CV osób 

wskazanych do realizacji usługi, które załączyć należy do oferty.  

 

 

W ofercie należy dokonać wyceny stawki godzinowej brutto za realizację usługi pomocy prawnej. 

Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o spełnieniu wymaganych kwalifikacji i 

kompetencji wskazanych w rozeznaniu.  
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Oferty prosimy składać do dnia 17.01.2018 r. osobiście w biurze PTE przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy, w 

godz. 8.00-16.00,  pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej na adres chmara@pte.bydgoszcz.pl . 
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Załącznik nr 1  
 
Oświadczenie o posiadaniu statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej 
 
          …………………………… 
          Miejscowość, data 

 
……………………………….. 
nazwa i adres oferenta 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę na świadczenie pomocy prawnej dla uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu dla 

osób niesamodzielnych przy Sanatorium MAX w Ciechocinku” oświadczam, że oferent 

……………………………………. (nazwa) jest Podmiotem ekonomii społecznej wymienionym w treści zapytania 

ofertowego w części dotyczącej warunków udziału w postępowaniu1. 

Status oferenta ……………………………………………………………………………….. (proszę wpisać zgodnie z definicją 

wskazaną w treści zapytania ofertowego2). 

 
 
………………………………………….. 
Data, podpis, pieczęć 
  
 

                                                           
1 Wpisać tylko w przypadku podmiotu ekonomii społecznej 
2 Podmiotem Ekonomii Społecznej są: 
a) przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. 
U. poz. 651, z późn. zm.); 
b) podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
i) CIS i KIS; 
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
c) organizacje pozarządowe lub podmioty, 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 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);  
d) podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny 
jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym: 
i) 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; 
ii) 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 2016 r. poz. 21, z późn. zm.); 
iii) 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%. 


