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ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia świadczenia pomocy prawnej 
cudzoziemcom w ramach punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców  
w Suwałkach od sierpnia 2018 do czerwca 2020 nr 4/2018/FAMI z dnia 02.08.2018 r. w 
ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w 
województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.  

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO 

Nazwa organizacji: Fundacja Dialog 
Adres: ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok 
E-mail: biuro@mentoring.pl  
Tel 85 742 40 41 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (opcjonalnie /ich niespełnienie oznacza 
odrzucenie oferty, należy unikać warunków ograniczających konkurencję)  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

• Posiadają wykształcenie wyższe – prawnicze (spełnienie warunku będzie weryfikowane 

w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym). 

• Wykazują się bardzo dobrą znajomością prawa dotyczącego cudzoziemców (spełnienie 

warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu 

ofertowym). 

• Posiadają doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej cudzoziemcom 

(spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie zawarte w 

formularzu ofertowym).  

• Posiadają znajomość jeżyka rosyjskiego na poziomie pozwalającym na posługiwanie się 

nim w celu świadczenia porad (spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o 

oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).  

• Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (spełnienie warunku będzie 

weryfikowane poprzez załączenie oświadczenia o braku powiązań stanowiącego 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie poradnictwa prawnego w ramach punktu 

informacyjno-doradczego w Suwałkach skierowanego do cudzoziemców mieszkających 

na terenie Suwałk i okolic - spoza UE, legalnie przebywających w Polsce na podstawie 

zezwolenia na pobyt czasowy i stały oraz zgody na pobyt tolerowany i ze względów 

humanitarnych. W ramach poradnictwa prawnego Wykonawca będzie zobowiązany 

do: 

• zapewnienie pomocy prawnej przez okres 23 miesięcy, w sumie w przewidywanym 

wymiarze maksymalnie 368 godzin, w tym:  
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Co 

• prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego dotyczącego praw i 

obowiązków cudzoziemców, zaznamiającego ich z systemem prawnym 

funkcjonującym w Polsce, m.in. w zakresie prawa administracyjnego, prawa 

cywilnego oraz prawa pracy 

• świadczenie pomocy w sporządzaniu pism urzędowych 

• udzielanie informacji o przysługujących cudzoziemcom prawach i obowiązkach. 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.  

3. Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Suwałki.   

4. Usługa będzie świadczona na zlecenie wg bieżącego zapotrzebowania po stawce za 

godzinę, w zależności od zapotrzebowania beneficjentów, liczba godzin w miesiącu 

będzie zależna od bieżącego zapotrzebowania na porady prawne w Punkcie 

Informacyjno-Doradczym w Suwałkach, liczba godzin w miesiącu będzie zależna od 

bieżącego zapotrzebowania, godziny prowadzenia porad zostaną dostosowane do 

potrzeb beneficjentów (poradnictwo będzie świadczone w dni robocze w godzinach 

dostępności punktu informacyjno-doradczego w Suwałkach. 

5. Wymiar czasowy świadczonej usługi: maksymalnie 368 godzin.  

V. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. cena 100 %  
Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/wzorem: 

 
Kc =            x 100 pkt. 

 

gdzie: Cn – najniższa zaproponowana cena brutto Co – cena brutto zaproponowana 
w badanej ofercie Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium 

Cena będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Podana 
cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

  

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1 ); 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 
3. Oferta musi być czytelna;  
4. Do oferty należy załączyć: 

• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

• CV osoby świadczącej pomoc prawną w ramach zamówienia 

• Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (zawarte w 
formularzu ofertowym). 

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 sierpnia do godz. 17:00. 

• osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II. 

• przesłać faksem na numer 85 742 40 42 
• w formie skanu pocztą elektroniczną na adres biuro@mentoring.pl. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę: 
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1) złożoną po terminie; 
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu; 
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego; 
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi; 
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia; 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY 

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na 
podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V.  

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

Dodatkowych informacji udziela Marcin Kruhlej, 
tel. 505 965 634 
e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 20% 
wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze zwiększeniem 
zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek)*1.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także 
zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy: 

1) nie zostanie złożona żadna oferta; 
2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku 
jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano 
ogłoszenia o zamówieniu; 
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia 
uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy. 

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Dialog do zawarcia 
umowy.  
4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

 

X. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez 
Fundację Dialog w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, 
wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich 
przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

 
1 Opcjonalnie, jeżeli nie dotyczy należy usunąć, przy czym należy pamiętać, iż korzystając z tej opcji w przypadku 
wysłania tylko zapytań ofertowych bez publikowania ogłoszenia wartość zamówienia wraz z zamówieniem 
dodatkowym nie może przekroczyć 30.000 euro. W przypadku publikacji ogłoszenia ograniczenie do 30.000 euro 
nie ma zastosowania. 
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Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z przekazaniem danych 
osobowych do Fundacji Dialog. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Dialog, 
z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.  
 
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia 
procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane 
będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie 
dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. 
 
Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji przez kolejne 5 lat 
w celu umożliwienia kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację 
projektu. 

 

Załączniki zapytania ofertowego: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

 
01.08.2018 r. Białystok                                                 ...... ............................................ 
                (data)                                                              (podpis osoby prowadzącej procedurę, 

 działającej w imieniu zamawiającego) 

 

 


