
Szczecinek 28. 1 1.201 8 r.

OGI.OSZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM

NA SWIADCZENIE USI,UG POMOCY PRAWNEJ

Powiat Szczecinecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku oglasza
przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na Swiadczenie uslug pomocy prawnej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

1. Nazrva i adres Zamawiajacego: Powiat Szczecinecki - Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Szczecinku, adres: ul. Wiatracznal, T8-400 Szczecinek.

2. Tryb udzielenia zam6wieniaoraz miejsca, w kt6rych zostalo zamieszczone ogloszenie
o zam6wieniu:
Postgpowanie o udzielenie zam6wienia jest prowadzone w trybie przetarguna podstawie art.
70r Kodeksu cywilnego.
WartoSd zam6wrcnia nie przekracza kwoty okreSlonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia2}}4r. Prawo zam6wienpublicznych (Dz.IJ. 22018 t. poz. 1986 ze zm.).
Miejsce publikacji zapTrtania oferlowego strona internetowa Zamawiaj4cego
www.pcpr. szczecinek.pl, http ://pcpr.szczecinek.ibip.pl/public/.

3. Opis przedmiotu zam6wienia:
1) Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie uslug poradnictwa prawnego

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, w zakresie prawa
rodzinnego oraz prawa nvi4zanego z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie,
w ramach punktu specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryrysowej
prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2) Szczegolov'ry opis przedmiotu zam6wienia oraz zakres obowi4zk6w odnosz4cy sig do
przedmiotuzam6wienia,znajduje sigwe wzotze umowy, stanowi4cymza\1czniknrT
do ogloszenia o przetargu;

3) Przedmiot zam6wienia przez caly czas trwania umowy jest obowiqzany w danym
zakresie wykonywad osobiScie ten sam radca prawny/adwokat, spelniaj4cy wymagania
okreSlone w pkt 5 ogloszenia o przetargu;

4) Zamawiajqcy nie dopuszcza N4cznego sktradania ofert przez kilku Wykonawc6w lub
wykonywania uslug okreSlonych w danym zakresie przez wigcej niL jedn4 osobg.

4. Oferty czg5ciowe:

Zam6wienie nie jest podzielone na czgSci.

5. Wymagania (warunki udzialu w postgpowaniu):
l) kt6re Wykonawca jest obowi4zany spelnid w stosunku do ka2dej czgsci

zam6wienia:

a) posiadanie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego albo adwokata,



b) posiadanie co najmniej 8-letniego staZu w wykonywaniu zawodu radcy prawnego

lub adwokata, polegaj?cego na Swiadczeniu uslug pomocy prawnej na ruecz os6b

ftzycznych,
c) posiadanie przez radcg prawnego lub adwokata, co najmniej 5Jetniego stazu

w Swiadczeniu ustrug pomocy prawnej nalzeczjednostek organizacyjnych pomocy

spolecznejrcalizujqcychzadanianarzeczrodzinylubdziecka,
d) niekaralnoSd prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo lub umySlne

przestgpstwo skarbowe,

e) wypelnianie obowi4zku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowi4zek

w stosunku do Wykonawcy wynika ztyttiluegzekucyjnego,
f) Wykonawca nie jest lub nie byN pozbawiony wladzy rodzicielskiej oraz wNadza

rodzicielska nie jest lub nie byla mu zawieszona ani ograniczona;

2) Przez staaw wykonywaniu zawodu, o kt6rym jest mowa w ppkt 1 lit ,,b" rozumie sig:

a) w stosunku do radc6w prawnych - okresy wykonywania zawodu radcy prawnego

w spos6b uprawniaj4cy do Swiadczenia uslug pomocy prawnej osobom frzycznym,

zgodnie zprzepisami ustawy zdnia6 lipca 1982r. o radcach prawnych,

b) w stosunku do adwokat6w - okres wykonywania zawodu adwokata, zgodnie

z ustaw4 zdnia26 majal082r. Prawo o adwokaturze;

3) Przez staZ w zakresie Swiadczenia uslug, o ktorym jest mowa w ppkt I lit ,,c" - rozumie

sig okresy Swiadczenia przez radcg prawnego lub adwokata pomocy prawnej na

podstawie umowy cywilnoprawnej, a w stosunku do radcy prawnego - takhe na

podstawie umowy o pracg,liczone od dnia I styczniado 31 grudnia danego roku,przez

okres nie kr6tszy niz 4 miesiqce w kuzdymroku kalendarzowym;

4) W celu potwierdzenia, 2e Wykonawca spelnia warunek posiadania uprawnieri,

o kt6rych jest mowa w ppkt I lit ,,t', Wykonawca jest obowiqzany przedLo?yc

zalwiadczenie wlaSciwego organu samorz4du radc6w prawnych albo samorzqdu

adwokackiego o wpisaniu na listg odpowiednio radc6w prawnych albo adwokat6w;

5) W celu potwierdzenia, 2e Wykonawca spetrnia warunek posiadania uprawnieti,

o kt6rych jest mowa w ppkt 1 lit ,,b", Wykonawca jest obowi4zany przedlo?yt

zalwiadczenie wlaSciwego organu samorz4du radc6w prawnych albo samorz1du

adwokackiego o wpisaniu na listg odpowiednio radc6w prawnych albo adwokat6w,

a w przypadku radc6w prawnych dodatkowo oSwiadczenie, w jakich okresach i formach

wykonywal zawod radcy prawnego w spos6b uprawniaj4cy do Swiadczenia uslug

pomocy prawnej osobom frzYcznYm;

6) W celu potwierdzenia, 2e Wykonawca spelnia warunek stu2u, o kt6rym jest mowa

wppkt 1 lit,,c" Wykonawcajest obowiqzany przedNo?yt dokumenty potwierdzajqce,2e

Wykonawca posiada wymagany staZ; dokumenty te powinny wskazywa6 jednostkg

organizacyjng pomocy spolecznej realizujqcq zadania na rzecz rodziny lub dziecka,

Dokumentami tymi s4:

a) w odniesieniu do stosunku pracy - Swiadectwo pracy, a jeheIi umowa o pracq trwa,

umowa o pracA izalwiadczenie pracodawcy o trwaniu umowy. PowyZszy sta?pracy

erdzony za|wiadczeniem wystawionym przez

rrodzaj pracy wykonywanej przez Wykonawcg,
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b) w odniesieniu do umowy zlecenia - umowa zlecenia,kt6razostaNazakohczona,

a jeaeli umowa zlecenia trwa, dodatkowo za wiadczenie zleceniodawcy

o trwaniu umowy. Powyzszy stu2 pracy mo2e r6wniez zostal potwierdzony

zalwiadczeniem wystawionym przez zleceniodawcg okreSlaj4cym czas i rodzai

czynnoSci wykonywanych przez Wykonawcg.

Ocena spelnienia warunk6w udzial:u w postgpowaniu zostanie dokonana wg formuly

spelnia - nie spelnia, w oparciu o zNohone dokumenty.

Z trefici za\qczonych dokument6w i oSwiadczeri musi wynika6 jednoznacznie, 2e

Wykonawca spetrnia wyzej wymienione warunki.

6. Wymagane dokumenty i oSwiadczenia:

1) Formularz ofertowy, wypelniony i podpisany pruez WykonawcE - zal4cznik nr 1;

2) Kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych prawo do wykonywania zawodu radcy

prawnego albo adwokata, stailuw wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata

polegaj4cego rLa Swiadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz stalu

w Swiadczeniu uslug pomocy prawnej na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy

spolecznej realizujqcych zadania na rzecz rodziny lub dziecka (poSwiadczone przez

kandydata za zgo dnoSd z ory ginaNem),

3) Oswiadczenie kandydata zawierajqce zgodg na przetvvarzanie danych osobowych dla

potrzeb procesu rekrutacji (w oryginale), zal4cznik nr 2;

4) Oswiadczenie kandydata,Ze nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne

przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo skarbowe (w oryginale), za\4cznik nr 3;

5) Oswiadczenie o wypelnianiu obowi4zku alimentacyjnego, (w oryginale), zal4cznik nr
4;

6) Oswiadczenie o niepozbawieniu wladzy rodzicielskiej, jej zawieszeniu lub

ograniczeniu, (w oryginale), zal4cznik nr 5;

7) Wykaz okres6w sta2u pracy Wykonawcy (w oryginale),zal4cznik Nr 6.

7. Termin realizacji zam6wienia: od dnia 01 stycznia2019 r. do 31 grudnia2019 r.

Szczeg6lowe wymagania Swiadczenia uslugi:
Uslugi bgd4 Swiadczone w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, lub innym

miejscu, oraz w terminach, wskazanych przez Zamawiaj4cego. Zamawiajqcy zapev,mi

nieodplatnie pomieszczenia do Swiadczenia uslug, wraz z niezbEdnym wyposaZeniem

i dostgpem do medi6w. Dopuszcza sig Swiadczenie pomocy prawnej, o kt6rej jest mowa

w pkt 3 ppkt I lit ,a,'ogloszenia o przetargu w kancelarii radcy prawnego albo kancelarii

adwokackiej, na podstawie skierowania wystawio nego przez Zamawiajqcego.

9. Forma Swiadczenia uslug: Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia).

10. Spos6b prrygotowania oferty:
1) W niniejszym postgpowaniu, za wyj4tkiem oferty wraz z zalqcznikami, wszelkie

nia oraz informacje przekazywane bgd4 faksem na
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2)

nr 94713710I lub drqg4 elektroniczn4 na adres email: pcprszczecinek@wp.pl, przy

czymzawsze dopttszczalna jest forma pisemna;

Wykonawca moae zwr6ci6 sig do Zarnawiaj4cego o wyjaSnienie treSci ogloszenia

o przetargu. Zamawiajqcy niezwNocznie udzieli wyj aSnieri nie p6zniej niz na 2 dni przed

uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaSnienie treSci

ogloszenia o przetargu wplynie do Zamawiaj4cego nie p6Zniej niz do korica dnia,

w kt6rym uplynie polowa wyznaczonego terminu skladania ofert;

Do kontaktowania sig z Wykonawcami, Zamawiaj1cy upowaZnia: Joanng Herrmann tel.

947 137 106, fax. 947 137 l0l;
Ofertg naIe2y umiescid w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)

zaadresowanym i opisanym:

,,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiatracznal

78-400 Szczecinek"

oraz dopiskiem z prawym dolnyrn rogu koperty:

,,Oferta na Swiadczenie uslug pomocy prawnej"

UWAGA: Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zdaruenia wynikaj4ce
z nieprawidlowego oznakowania opakowania lub braku kt6rejkolwiek informacji podanych

w niniejszym punkcie;
5) Oferta powinna zostal sporz4dzona w formie pisemnej, czytelnie, w jEzyku polskim.

6) Do oferty Wykonawca zaLqcza wymagane dokumenty wymienione w ogloszeniu

o ptzetargu;

7) Oferta musi by6 podpisana pruez Wykonawcg lub osobg/osoby posiadaj4ce

pelnomocnictwo;

8) Podpis naIeay zNoty| w spos6b umoZliwiajqcy identyfikacjg osoby skladaj4cej go,tzn.

czylelny podpis zawierajqcy imig i nazwisko lub opatrzony pieczgci4 imienn4.

9) W przypadku, gdy ofertg podpisuje osoba posiadaj4ca pelnomocnictwo, musi ono

zawierul zakres upelnomocnienia;

10) W przypadkuzloleniakopii pelnomocnictwa - musi ono byi potwierdzone ,,zazgodno56

z oty ginalem" przez Wykonawcg ;

11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi4zane zprzygotowaniem i zloheniem oferty;

12) Wykonawcamohe zloLy| tylko jedn4 ofertg;

13)Zaleca sig, aby:

a) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekScie oferty (iw zalqcznikach do

oferty) byly parafowane przez osobg upowaZnion4 do reprezentowania

Wykonawcy lub posia dajqcq Pelnomocnictwo,

b) kaada zapisana strona oferty (wraz z zalEcznikami do oferty) byNa parafowana

i ponumerowana kolej nymi numerami,

c) kartki oferty byly spiEte.

14) Wykonawca moae przed uplywem terminu skladania ofert zmieni6 lub wycofad ofertg.

O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nale?y pisemnie powiadomi6

3)

4)



Zamawtajqcego, przed uplywem terminu do skladania ofert. Pismo nale?y zlo2y|
w kopercie oznaczajqc odpowiednio ,,zmiana ofertyl wycofanie oferty na Swiadczenie

uslug pedagoga";

15) Ofertg zlohonqpo terminie skladania ofertZamawiaj1cy odrztca sig bez otwierania.

11. Miejsce i termin zloLenin oferty:
Ofertg zNoLy(, naIe?y w formie pisemnej osobiScie w sekretariacie jednostki w godzinach od
7@ do 1500lub przeslalna adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 78-400 Szczecinek

ul. Wiatraczna l,w terminie do godz. 1500 dnia 12.12.2018 r. W przyp adkuzloLenia oferty
za poSrednictwem operatora pocztowego, liczy sig data i godzina wplywu oferty do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

12. Odrzucenie oferty Wykonawcy:
Oferta zostanie odrzucona zniniejszego postgpowania w przypadku:

1) zNo2enia oferty po uplywie terminu do skladania oferl;
2) zostalaoferty przezwykonawcg, kt6ry nie spelnia wymog6w okreSlonych w ogloszeniu;

3) zlohenia oferty o wartoSci przek,raczaj4cej kwotg, kt6r4 zamawiajqcy zamierza
przeznaczyt na realizacjE zam6wienia (kwotg tg Zamawiajqcy poda do wiadomoSci

Wykonawc6w przed przyst4pieniem do otwarcia ofert);
4) nie spelnienia przez Wykonawca wymog6w formalnych warunk6w udziaNu

w postgpowaniu, w tym nie dol4czono do niej wymaganych dokument6w lub

oSwiadczeri,lub zloZenia ich w formie innej niZ przewidziana w ogtroszeniu o przetargu;

5 ) niezgo dno Sci oferty z niniejszym zapytaniem;

6) z-lozenia przez Wykonawc7 ru24co niskiej ceny w stosunku na realizacjg przedmiotu

zam6wienia. Ocenara24co niskiej ceny nale?y do Zamawiajqcego, kt6ry dokonuje oceny

w oparciu o doSwiadczenie wynikaj4ce ze zlecania przez Zamawiajqcego uslug

o podobnym char al<terze.

13. Kryteria oceny ofert:
l) Zamawiajqcy dokona oceny niepodlegaj4cych odrzuceniu ofert analizuj4c je w spos6b

odrgbny w odniesieniu do kazdej z poszczeg6lnych trzech czgSci zam6wienia

wynikaj4cychz ogloszenia o przetargtt na podstawie nastgpuj4cych kryteri6w:
a) Cena - 50o/o,

b) Stazpracy w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata,polegajqcego na

Swiadczeniu uslug pomocy prawnej narzecz os6b frzycznych - 20Yo;

c) staZu w Swiadczeniu uslug pomocy prawnej na rzecz jednostek organizacyjnych

p omo cy sp o le cznej r e alizuj qcy ch zadania na r zecz r o dziny lub dzi ecka - 3 0% ;

2) Kryterium ceny:

a) kahdaoferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:

cena zam6wienia brutto oferty znlinrLsz4cen4lcena zam6wienia brutto oferty
badanej x 50 pkt



b) podczas oceny ofert maksymaln4 iloSi punkt6w tj. 50 pkt. otrzymaoferta znajnihszq
cenQ. Pozo stale oferty otr zymaj q o dpowiednio mniej sz4 ilo s6 punkt6w,

c) obliczenia bgd4 dokonywane do dw6ch miejsc po przecinku,
d) cena ofertowa powinna by(, wyralona w PLN niezaleanie od wchodz4cych w jej

sklad element6w i powirura by6 skalkulowana w taki spos6b, aby obejmowala
wszystkie koszty zwi4zane zrealizacjq zam6wienia, w tym:

w ptzypadku os6b prowadz1cych dziaNalnoS6 gospodarczq - takae podatek
VAT,
w przypadku os6b nie pr ow adzqcy ch dziaNalnoSci gosp o darczej - takae skladki
ZUS, kt6re bgd4 ptacone przezZamawiajqcego.

Kryterium stazu:

a) ka?dej ofercie, odpowiednio do udokumentowanych ptzez wykonawca,
pr zy znaw ania j e st liczb a punkt6w.

b) dla ustalenia staZu bierze sig pod uwagg czas trwania stosunku pracy lub umowy
cywilnoprawnej,bez wzglgdu na iloS6 godzin. Sta?pracy przeliczasig w dniach,

c) w razie r6wnoczesnego trwaniastuhuWykonawcy w kilku podmiotach, sumuje sig
wszystkie staZe pracy niezalebnie od czasu ich trwania,

d) oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:

oferta z badanym staZem / oferta z najdluZszym statem x ilo56 pkt (wedlug
punktacji dla danego kryterium)

e) podczas oceny ofert maksymaln4 iloS6 punkt6w otrzyma oferta z najdNuaszym
staizem. Pozo stale o ferty otrzymaj q, odpowiednio mniej sz4 ilo s6 punkt6w.

f) obliczenia bgd4 dokonywane do dw6ch miejsc po przecinku;
Kazdemu Wykonawcy przypisana zostanie suma punkt6w uzyskanych podczas oceny
jego oferty wedlug wszystkich kryteri6w wymienionych w pkt 1;

Oferla, kt6ra otrzyma najwigksz4 Nqcznq liczbE punkt6w zostanie uznana za
najkorzystniejsz4 i wybrana przez Zamawiajqcego.

14. Zmiana warunk6w i odwolanie przetargu.
Zamaviaj qcy zastrzega sobie moZliwo Sd :

l) Zmiany warunk6w przetargu lub odwolaniuprzetargu bez podawania przyczyn-przed
wplynigciem pierwszej oferty;

2) Odwolania przetargu:

a) jezeli najnilsza ztohona oferta przel<racza kwotg, kt&4 Zamawiaj4cy zamierua
przeznaczy 6 na r e alizacjg zam6wi eni a,

b) jezeli wyst4pila istotna zmiana okolicznoSci powodujqca, Le prowadzenie
postgpowania lub wykonanie zam6wienia nie leiry w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo wczeSniej przewidzie6,

c) jezeli postgpowanie obarczone jest niemo ZLiwqdo usunigcia wad4 uniemoaliwiajEcq
zawarcie niepodlegaj 4cej uniewaznieniu umowy.

3)

4)

s)



15. Ogloszenie wynik6w postgpowania:

O wyniku postgpowaniaZamawiaj4cy powiadomi zamieszczaj4c stosowne ogloszenie na

tablicy informacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiatraczna I,78-400
Szczecinek, na stronie internetowej PCPR pod adresem www.pcpr.szczecinek.pl oraz na

stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR pod adresem httn://ncpr.szczecinek.ibip.pU.

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przezZamawiajqcego

stosownym pismem lub telefonicznte.
Wykonawca jest obowi4zany zapewnil dyspozycyjnoSi, celem podpisania umowy,
w przypadku wygrania przetargu.

16. Zmiana istotnych warunk6w umowy:
1) W zwi4zku z brakiem na dzien dzisiejszy informacji o liczbie potencjalnych klient6w

ktorzy korzystad bgd4 z porad prawnika Zamawiajqcy zastzega sobie prawo zmiany

liczby go dzin poradnictw al tercpii.

17.Inne informacje:
1) W sprawach nieuregulowanych treSci4 niniejszego ogtroszenia stosuje sig przepisy

ustawy Prawo zam6wief' publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

18. Wykaz zal4cznik6w do niniejszego zapytania:
Zalqcznikami do niniejszego zapytania s4 nastEpuj4ce wzory dokument6w:
l) Za\qcznik nr I - Formularzofefi;
2) Zalqcznik nr 2 - OSwiadczenie kandydata zawierujqce zgodE na przetwarzanie danych

osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji;

3) Zalqczniknr 3 - OSwiadczenie kandydata2e nie byt skazany prawomocnym wyrokiem

sqdu za umySlne przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo skarbowe ;

4) Zalqczniknr 4 - OSwiadczenie o wypelnianiu obowi4zku alimentacyjnego;

5) ZaN4cznik nr 5 - OSwiadczenie o niepozbawieniu wladzy rodzicielskiej oraz jej

zawieszetiu lub o graniczeniu;

Zalqczniknr 6 - Formularz wykazujEcy sta?pracy Wykonawcy;

ZaLqcznik nr 7 - W zor umowy;

Zalqcznik nr 8 - Klauzula informacyjna - RODO

Rodzinie

6)

7)

8)

Horniatko



)

J.

ZaN4cznik m l

FKA.332.03.2018.JH
FORMULARZ OFERTY

1. Naava i adres Zamawiaj4cego: Powiat Szczecinecki - Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie ul. Wiatraczna I,78-400 Szczecinek.

Opis przedmiotu zam6wienia: Swiadczenie uslug poradnictwa prawnego

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Nanva i adres Oferenta:

NIP/PESEL

Nr telefonu-faksu.

Numer telefonu kontaktowego ..

4. Oferujg wykonanie zadaft w zakresie Swiadczenia uslug pomocy prawnej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku zgodnie z warunkami
podanymi w ogloszeniu o przetargu oraz szczegSNowym opisem przedmiotu zam6wienia

opisanym we wzorze umowy stanowi4cym zalqczniknr 7 do ogloszenia o przetargu - z dnra

28.IL20I8 r. za cene'.

z rcalizacj4 zadania niezbgdne do jego wykonania w tym miEdzy innymi (podatek VAT
lub w przypadku os6b ftzycznych nie prowadzqcych dzialalnoSci gospo darczej wszelkie

zaplanowane oraz niezaplanowane, a wynikaj4ce z obowiqzuj4cych przepis6w podatki

oraz skladki ZUS ponoszone przezZamawiajqcego oraz Wykonawcg, oraz ewentualny

koszt dojazdu do klienta.

Jako podstawg rozliczenia przyjmuje sig ceng jednostkow4 brutto zgodnie z cenE

przedstawion? w ofercie Wykonawcy.

Lp. Rodzaj uslugi Jednostka

miary
Cena

netto

Podatek
VAT

Cena
brutto"

Slownie

cena brutto

I PORADNICTWO PRAWNE V/
ZAKRESIE PRAWA
RODZINNEGO ORAZ PRAWA
zwr{zANEGO Z
SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI V/
RODZINIE, W RAMACH
CENTRUM INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
PROWADZONEGO PRZEZ
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Godzina
poradnictwa

(60 min)

a) Cena brutto wymieniona w ust. I zawiera wszystkie koszty zwrEzane



5.

6.

Deklarujg ponadto:
a) Wykonywanie uslugi w terminie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

b) GotowoS6 do podjgcia wykonania ustrugi w nienormowanych godzinach pracy, po

wczeSniej s zym tzgodnieniu termin6w oraz czasrL z Zamawiaj?cym'

O5wiadczamriLez

a) Posiadam uprawnienia do wykonania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, ieheli
przepisy prawa nal<Ladajq obowi4zek ich posiadania;

b) Posiadam niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie oraz potencjal techniczny do wykonania

zam6wienia;

c) Znajdttjg sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie

zam6wienia.

Miejscowo36, data Podpis oferenta lub osoby
przez niego upowaZnionej



ZaN4cznik nr2

FKA.332.03.2018.JH

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatracznal

78-400 Szczecinek

l.

OSWIADCZENIE

Wyralam zgodE na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych osobowych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibq w Szczecinku
ul. Wiatraczna l, reprezentowane przez Dyrektora Malgorzatg Kubiak - Homiatko;
e-mail: pcprszczecinek@wp.pl,tellfax:94713710I. w celu przeptowadzeniarekrutacji.

Podaje dane osobowe dobrowolnie i oSwiadczam,2e sq one zgodne zprawd4.

ZapoznaNemfam) sig z treSci4 klauzuli informacyjnej (zalqcznik ff 8), w tym
zinformacj4 o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych orazprawie dostgpu
do treSci swoich danych i prawie ich poprawiania.

Miejscowo{6, data Podpis osoby skladaj 4cej
oSwiadczenie

2.

3.



POWIATG$JE C}TNTRUM
P Opl0c]a n {}llzri{.i.E

78400 Szczecinek, ul.'vViarr;lczna 1

Ntp 673-l 6-33-1 83, REGCT\i 3 :j0,q'aii0SF
f el.!(Pu ')l 
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FKA.332.03.2018.JH

ZaNaczniknr 3

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatraczn l

78-400 Szczecinek

oSwr.q,uczENIE

OSwiadczam, 2e nie bylam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem zaumySlne
przestgpstwo Scigane z oskarlenia publicznego lub u*ySi"" przestgpstwo skarbowe.

MiejscowoS6, data Podpis osoby skladaj 4cej
oSwiadczenie



POWIATOWE CENTAUM
POMOC}' }iC}DUINIE

78400 Szczecinek, ul. Wiairaczna 1

r.]|p 673-1 6-33"1 83, REGoN 330966069
{.,t.ii:,,.,1n ",f 
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FKA.332.03.2018.JH

ZaLaczniknr 4

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatraczna I

78-400 Szczecinek

OSWIADCZENIE

OSwiadczam, 2e v'rypelniam obowiqzek alimentacyjny, kt6ry zostaL na mnie naloaony na
podstawie tytulu wykonawczego pochodzqcego lub zatwierdzonego przez sqd*
OSwiadczam,2e nie zostaN na mnie nalohony obowi4zek alimentacyjny na podstawie tytulu
wykonawczego pocho dzqcego lub zatwierdzonego przez s4d.*
*Niepotrzebne skre6li6.

Miejscowo(;6, data Podpis osoby skladaj qcej

oSwiadczenie



i]O}ViATOWE CENTRUIl
PO}V{OCY RODZIhTTE

78-400 Szczecinek, ul. Wiatiaczna 1

Ntp 673-1 6-33-1 83, REGoN 33096606S
tel.lfrY 9r+2137101

FKA.332.03.2018.JH

ZaNaczniknr 5

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatraczna I

78-400 Szczecinek

oSwIADCZENIE

OSwiadczam, 2e nie jestem i nie byNemlampozbawionylawladzy rodzicielskiej,
a takze wladza rodzicielska nigdy nie zostala mi zawieszona ani ograniczona.

Miejscowo!;6, data Podpis osoby skladaj qcej

oSwiadczenie



FKA.332.03.2018.JH ZaNaczniknr 6

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

STAZ W SWTNICZENIU USI,UG POMOCY PRAWNEJ

Tabela nr 1- stai'w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata, polegaj4cego
na Swiadczeniu uslug pomocy prawnej na rzecz os6b fizycznych

Lp
Tytul zawodowy

Data
rozpoczgcia

Data
zakoficzenia

IloSd
lat

Ilo56
miesigcy

IloSd
dni

SUMA

Tabela nr 2
organizacyjnych

stat w Swiadczeniu uslug pomocy prawnej
pomocy spolecznej realizuj4cych zadania na yzecz

na rzecz jednostek
rodziny lub dziecka:

Pracod awca / Zamawiajqcy



Wykonawca j otwierdzaiqce posiadany staZ (oryginaly lub

czytelne zgodnos6 z oryginalem przez

WykonawcA o uregulowane w ogloszeniu przetargu'

Miejscowo36, data Podpis oferenta lub osobY

przez nie go uPowa2nionej



Zal4cznikrr 7 (wz6r umowy)

UMOWA ZLECENIA Nr ....

zawarta w dniu . 2018 r. w Szczecinku pomigdzy Powiatem Szczecineckim -
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, adres: ul. Wiatraczna 1,78-400 Szczecinek
zwanym w dalszej czgsci umowy ,rZamawiaj4eyfr", reprezentowanym przez
pelnomocnika Dyrektora PCPR Malgorzatg Kubiak - Horniatko
A

rwanqlym w dalszej treSci umowy
,,'Wykonawc4t'

$1

ZamawiajEcy zleca a Wykonawca zobowiqzuje sig do Swiadczenia w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Szczecinku uslug pomocy prawnej w zakresie prawa rodzirrrcgo oraz
prawa zwiqzanego z sTtuacjami kryzysowymi w rodzinie, w ramach punktu poradnictwa
specjalistycznego i interwencji kryzysowej prowadzonego przezPowiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, w nastgpuj4cy spos6b i wedlug nastgpuj4cych podstawowych zasad,:

a) Swiadczenie uslug odbywai sig w ramach cotygodniowego dyhuru,
b) Uslugi pomocyprawnej prawnego udzielane przez Wykonawcg, obejmujqudzielanie

porad prawnych oraz pomocy w sporzEdzaniu pism, w zakresie min.: prawa
rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy, ubezpieczen spolecznych, prawa
administracyjnego, z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie, pomocy
spolecznej, prawa spadkowego, itp.,

c) Pod terminem ,,porady prawne" rozumie sig:

udzielanie skonkretyzowanej informacji osobie uprawnionej o obowiqzujqcym
stanie prawnym, o przysluguj4cych jej uprawnieniach, o spoczywajqcych na niej
obowi4zkach,

udzielanie porad i wskaz6wek co do sposobu wystgpowaniaprzed s4dem,

wskazanie o sobie uprawnionej sposobu rozwiqzania j ej problemu prawnego,

pomoc w sporz4dzaniu pism,

d) Pod terminem ,,pomocy w sporz?dzaniupism" rozumie sig udzielanie porad prawnych
co do rodzaju, formy i treSci pisma, udzielenie praktycznych wskaz6wek co do sposobu
sporzqdzenia pisma, sprawdzenie oruz poprawienie pisma sporz1dzonego przez osobg
uprawnion4; w wyj4tkowych sytuacjach, Wykonawca mohe przejq(, na siebie
obowi4zek sporzqdzenia proj ektu pisma,

e) Uslugi pomocy prawnej bgd4 Swiadczone w miejscu wskazanym przezZamawiajqcego,

0 zamawiajqcy szacuje wykonanie ok. 2 godzin uslug pomocy prawnej w kazdym
tygodniu.

g) W sytuacji gdy Zamawiaj4cy nie bgdzie posiadal informacji o osobach chgtnych do
skorzystania z porcdnictw zastrzega sobie prawo do odwolania dyZuru w danym
tygodniu, po wczeSniejszym poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy z co najmniej
j ednodniowym wyprzed zeniem.

W naglych przypadkach wymagaj 4cych niezwlocznego
prawnej bgdzie musiala by6 udzielona w ci4gu dw6ch

przezZamawrajqcego.

\

udzielenia porady, usluga pomocy

dni roboczych od zgloszeniatakiej



1.

2.

$2

Zakres umowy nie obejmuje uslug pomocy prawnej w nastgpujqcych sprawach:
1 ) P o datko wy ch zw iEzany ch z pro wadzen iem dziaNalno S ci g o sp o dar czej ;
2) Z zalcesu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) Zwiqzanych z prowadzeniem dziaNalnoSci gospo darczej;
4) Przeciwko Powiatowi Szczecineckiemu orM przeciwko kt6rejkolwiek z jednostek

or ganizacyjnych P owi atu S zcze cine cki e go ;

5) W sprawach, w kt6rych Wykonawca jest obowi4zany wyNqczyd sig od udzielenia pomocy
prawnej, z uwagi na obowiqzuj 4ce go zasady etyki zawodowej .

$3

Termin rozpoczgciarealizacjr zam6wienia ustala sig na dzien0l stycznia 2019 r.
Termin zakonczeniarealizacii zam6wienia do 31 srudnia 2019 r.

$4

Nadz6r formalny ze strony Zamawiajqcego bgdzie pelni6

ss

Wykonawca zobowi4zuje sig do wykonywania czynnoSci bgd4cych przedmiotem umowy
osobiScie, znaleZytqstaramoSci4, wlaSciwq zewzglgdunarodzaj Swiadczonej uslugi i podmiot
tej uslugi.

$6

Zamawiajqcy zastr zega sobie :

1) Prawo monitoringu przebiegu i sposobu prowadzenia uslugi;
2) W zwi4zku z brakiem nadziehdzisiejszy informacji o liczbie potencjalnych klient6w ktorzy

korzysta6 bgd4z uslug poradnictwa prawnego - prawo zmiany liczby godzinporadnictwa;
3) Prawo rozwiqzania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, w razie

stwierdzenia nienale?ytego jej wykonania przez Wykonawcg, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidlowoSciach i braku ze strony Wykonawcy
wyj aSni eri tych ni eprawi dlo wo S c i, kt6r e zaakceptuj e Z amawiaj qcy .

$7

Zamawiaj4cy przewiduje na realizacjE przedmiotu umowy okreslonego w $ 1 ust. ....,
w calym okresie jej trwania kwotg ryczaLtowq brutto PLN (slownie: ..............)
W zwi4zku z brakiem mo2liwoSci realnego oszacowania ostatecznej liczby godzin
poradnictwa kt6ra niezbEdna bgdzie w danym roku budzetowym, liczba ta moZe ulec
zmianie i uzalehnionabgdzie od faktycznego zapotrzebowania przy czym:
a. Liczbatamohe ulec zmniejszeniu w kaZdym przypadku;
b. Liczbatamole ulec zwigkszeniu w przypadku zwigkszenia Srodkow finansowych nato

zadarie w danym roku budzetowym. JednakZe lqczna kwota na realizacjE zadania
rzypadku zwigkszenia nie moze przel<roczyi kwoty kt6ra skutkowalaby zmianq

1.

2.

2



trybu przeprowadzenia postgpowania gdyby znanabyla Zamawiaj4cemu w momencie
tworzenia zapytania.

3. W ptzypadku zwigkszenia liczby godzin poradnictwalterapiilocen konieczne bedzie
aneksowanie umowy.

4. Jako podstawE rozliczenra przyjmuje sig ceng jednostkow4 brutto przedstawion4 w ofercie
Wykonawcy za I godzing poradnictwa.

5. Po zakonczeniu okresu obowi4zywania umowy, Wykonawca nie bgdzie wnosil Ladnych
toszczen wobec Zamawiajqcego, w przypadku nie wykorzystania caloSci kwoty brutto
okreSlonej w niniejszej ofercie.

5' Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiqzane zrealizacjqprzedmiotu umowy jakie
musi ponieSi Wykonawca w celu realizacji niniejszej umowy.

7 . Strony postanawiaj 4, 2e wynagrodzenie Wykonawcy bEdzie ustalane za miesigczne okresy
rozliczeniowe.

8. Zaplata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w ci4gu 14 dni, od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionego
rachunku/faktury VAT* z miesiEczn4 ewidencjq godzin poradnictwa z Wkazem iloSci
godzin' Rachunek lub fakturg nale|y dostarczy(, w terminie nieprzekraczajqcympierwszych
5 dni kalendarzowych nastgpnego miesi4ca po wykonaniu uslugi.

9. Rachunki/ faktury bgd4 wystawiane na Powiat Szczecinecki ul. Warcislawa IV 16. 78-400
Szczecinek, NIP 6731630032, REGON 330920977.
Odbiorca/ Platnik: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna I,
78-400 Szczecinek.

10. Adres dorgczenia faktury: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul.
W iatraczna I, 7 8 - 400 S zczecinek.

lI. Za datg zapl.atY strony uwazaj4 dzieh obciqleniakonta bankowego Zamawnjqcego.
12. Strony postanawiaj4, 2e Wykonawca nie moze przeniesi na osoby trzecie wierzytelnoSci

wynikaj 4cej z niniejszej umowy.
13' Zamawiajqcy mohe odst4pii od umowy w razie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznoSci

powoduj4cej, ze wykonanie umowy niele?y w interesie publicznym, czego nie moZna bylo
przewidziei w chwili jej zawarcia, zawiadamiaj4c o tym Wykonawcg na piSmie w terminie
jednego miesi4ca od powzigcia wiadomoSci o povtyzszych okolicznoSciach. W6wczas
Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysoko6ci proporcjonalnej do wykonania czgsci
przedmiotu umowy.

$8

1. Wykonawca ponosi pehnq odpowiedzialnoSd w zwiqzku z niewykonaniem bqd1
nienale?ylym wykonaniem przedmiotu Umowy, chyba, 2e nie wykonanie lub nienaleZyte
wykonanie nast4pi z winy Zamawnjqcego.
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoSci za calkowite lub czgsciowe niewykonanie
zobowiqzan wynikaj4cych z Umowy, jezeli ich realizacja okazala sig niemohliwa ze
wzglgdunaokolicznoSci sily wyhszej,polar,klgski Zywiolowe, wojng, dzialaniawojskowe,
itp.

W razie wptywu okolicznoSci sily wyhszej na terminy realizacji Umowy nalely je
odpowiednio zmieni6.

Strona, dla kt6rej wykonanie zobowiEzah wynikaj4cych z Umowy stalo sig niemoZliwe,
- powiadomii drugq Strong

okolicznoSci.
3

yrnna niezwNocznie - najp62niej w ciqgu 24 godzin

2.

a
J

nast4pieniu or az przewidywanym czas ie ust4pienia takich



1

5' Wystarczajqcym dowodem ww. okolicznoSci jest oficjalne potwierdzenie organ6w
pafstwowych.

W tazie niepowiadomienia lub nieterminowego powiadomienia, drugiej Stronie,
odpowiednio, przysluguj e prawo do odst4pienia od wykonania zobowiqza| wynikaj 4cych
zniniejszej Umowy.
Jeheli pelne lub czgsciowe wykonanie zobowiqzah wynikaj4cych z Umowy bgdzie
niemoZliwe ptzez okres ponad 3 dni, Strony om6wi4 sytuacjg i ustal4 rozwiqzanie
problemu.

se

zamawiajqcy ma prawo dokonywad kontroli wykonania przedmiotu Umowy.
Kontrola wykonywania Umowy, powinna byd prowadzonaw obecnoSci Wykonawcy oraz
w spos6b nie zaldocaj1cy dziaNalnoSci Wykonawcy.
Zamawiajqcy mole r6wnie2 2Eda6 od Wykonawcy pisemnych wyjaSni endotyczqcych jego
obowi4zk6 w zwiyzany ch z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

s10

1. Wszelkie oSwiadczenia zwiqzane z wykonywaniem Umowy, przekazywane bEde
bezpoSrednio za pokwitowaniem, listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru na
adresy Stron wskazane w komparycji Umowy.
Dorgczenie na adresy wskazane w komparycji Umowy uwaZa sig
odbioru, lub, w przypadku nieodebrania, w terminie 14 dni
awizowania.

Kahda ze Stron mohe na podstawie jednostronnego pisemnego oSwiadczenia skutecznego
od chwili jego dorgczenia drugiej stronie, dokonai zmiany swojego adresu do dorgczeri,
o kt6rym mowa powyZej.

Wszelkie zmiany uzupelnienia lub rozwrqzanie umowy lub jakichkolwiek innych
porozumien czy teZ dokument6w, z ktorych wynikaj4 prawa lub obowi4zki dla Stron
wyrnagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznoilci, zaS odst4pienie od nich i ich
wypowiedzenie wymagaj4 pod rygorem niewaZnoSci formy pisemnej, chyba 2e przepis
szczeg6lny zastrzega inn4 formg.
Sprawy spome bgd4 rozstrzygane przez Strony w spos6b polubowny , aw przypadku braku
mo2liwoSci polubownego zalatwienia sprawg bgdzie rozstrzygal s4d wlaSciwy miejscowo
dla siedzib y Zamawiaj?ce go.

W zakresie nieuregulowanym Umow4 maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oruz inne przepisy pr awa polskiego.
Umowg spotzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dlakazdej ze
Stron.

Zamawiaj4cy

1.

2.

a
J.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

za skuteczne z dniem
od dnia pierwszego

Wykonawca



::i
ZaNqczniknr 8

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 20161679 z dnta 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony os6b
frzycznyclt w zwiqzku z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepL.ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 ) zwany- RODO- informujg, iz:

administratorem Panif Pana danych osobowych jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie z siedzib1 w Szczecinku ul. Wiatraczna I
reprezentowane przez Dyrektora MalgorzatE Kubiak - Horniatko;
e-mail: pcprszczecinek@wp.pl , tel/fax: O94 77 37 IOI.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Robert Kolodziejczak; e-mail:
iod@powiat.szczecinek.pl; tel;94 37 292 38.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6
RODO natomiast dane wrazliwe beda przetwarzane na podstawie art.9
ust 2 a, b, c, g, h, j RODO w celu realizacji zadan ustawowych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie stosownych
przepis6w ustaw L rozporz4dzeh krajowych:
- ustawy z dnta 12 rnarca 2OO4 r. o pomocy spolecznej;
- ustawy z dnta 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychowywaniu

dzieci;
- objgcie ubezpieczeniem spolecznym oraz zdrowotnym na podstawie

ustawy z dnia 13 pa2dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeh
spolecznych oraz ustawy z dnta 27 sierpnia 2OO4 o Swiadczeniach
opieki zdr ow otnej, finansowanych ze Srodkow publicznych ;

- przeciwdziaLante przernocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia
29 Iipca 2005 r. o przectwdzialanLu przemocy w rodzinie;

- wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systernie pteczy zastqpczej;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych;

i innych aktow prawnych niewymienionych, niezbgdnych do realizacji
celow.

odbiorca PanilPana danych osobowych beda osoby ftzyczne lub
prawne, organy publiczne, .jednostki lub inne podmioty, ktorym moga
byi ujawnione sig dane osobowe niezbgdne do realizacji celow.

PanilPana dane osobowe nie beda przekaz5nvane do panstwa
trzeciego f or ganizacji rntqdzynarodowej .

1)

2)

3)

4)

s)

6) Pani/Pana dane osobowe beda
do realizacji zadan ustawowych
ustaw i rozporz4dzen.

przechowywane przez okres niezbqdny
zgodnie z obowi4zuj 4cymi przepisami



7) posiada PanilPan prawo dostgpu do treSci swoich danych oraz prawo
ich sprostowarria, usunigcia, ograniczenia przetwarzattia, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sptzeciwu, prawo do cofnigcia
zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnoSi z prawem
przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigciem.

8) Pani/Pana dane osobowe nie beda przerwarzarae w sposob
zautomaLyzowany i nie beda profilowane,

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa lJrzgdu Ochrony
Danych osobowych gdy nzrra PanifPan, i2 przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy rozporz4dzenia
RODO.


