
 
Białystok, dn.  02 grudnia 2022r. 

 
znak sprawy: 026/8/2022/ZP/SZANSA 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na świadczenie usług prawnych w ramach projektu pt. Szansa – nowe możliwości dla 
dorosłych  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 

1. Informacja o Zamawiającym 

Nabywca: Miasto Białystok – Urząd Miejski, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 
Odbiorca: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ul. 
Ciepła 32, 15-472 Białystok  
tel./fax.: (85) 651-58-55, adres internetowy: www.ckubialystok.pl,  
e-mail: przetargi@ckubialystok.pl 

2. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku,                                   
ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej 
oferty poprzez wypełnienie formularza ofertowego załączonego do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w ramach projektu pt. Szansa – 
nowe możliwości dla dorosłych   w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w 
projekcie pn. Szansa – nowe możliwości dla dorosłych. Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr 
WER22SZA0031. 

4. W ramach zamówienia prawnicy winni świadczyć usługi poradnictwa prawnego w 
problematycznych kwestiach z jakimi uczestnicy projektu stykają się w  życiu 
codziennym/prywatnym związanym z pobytem w Polsce, a w szczególności 

1) uzyskaniem nr PESEL; 

2) zatrudnieniem czy rozpoczęciem działalności gospodarczej; 

3) dostępem do opieki zdrowotnej; 

4) zawieraniem umów cywilnoprawnych, np. co do wynajmu mieszkania, umowy 
prowadzenia rachunku bankowego, itp.; 

5) uzyskaniem wsparcia socjalnego; 

6) załatwianiem spraw urzędowych; 

7) innych spraw formalno-prawnych wynikających z potrzeb uczestników projektu. 

5. W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje zatrudnienie maksymalnie 3 osób (łącznie 
400 godzin zegarowych, przy czym: 

1) wymiarze czasu pracy: jedna osoba może zadeklarować w wymiarze nie więcej niż 
200 godzin i nie mniej niż 100 godzin.  



2) Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna/umowa zlecenie. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania osoby wyznaczonej przez  
Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od 
zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji 
zadania, które mogą polegać np. na: 

7. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia 
następującej dokumentacji raportów z ilości godzin opieki, po każdym miesiącu 
sprawowania opieki (przesyłane do wyznaczonej przez Zamawiającego osoby). 

8. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie według zrealizowanych godzin świadczenia usługi 
doradztwa prawnego za każdy zrealizowany miesiąc usługi. 

9. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

10. Termin realizacji zamówienia: zamówienia przez 5 miesięcy, licząc od dnia podpisania 
umowy, przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi – 30.04.2023r.; 

11. O zamówienie może ubiegać się osoby mają min. tytuł magistra nauk prawnych, radcy 
prawnego lub adwokata oraz posiadają min. 3-letnie doświadczenie zawodowe związane 
z udzielaniem usług prawnych lub doświadczenie zawodowe w urzędach administracji 
publicznej, sądach oraz kancelariach prawnych w Polsce. 

12. Kryteria oceny  oferty: 

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryterium: Cena 100%. 

2) Wykonawca składając ofertę winien zadeklarować ilość godzin świadczenia usług 
prawnych. 

3) wyborze ofert decydować będzie najniższa cena brutto spośród złożonych ofert za 
świadczenie usług prawnych.   

4) Jeżeli Wykonawcy zadeklarują więcej grup niż 400 godzin, Zamawiający ograniczy ilość 
godzin proporcjonalnie do ilości osób. 

5) Zamawiający będzie miał prawo zweryfikować wykazane wykształcenie oraz 
doświadczenie poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. 
referencje i/lub protokoły odbioru. 

13. Osobami uprawnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są: Małgorzata Tarasiuk 
tel. 85 651 58 55, e-mail m.tarasiuk@ckubialystok.pl . 

14. Ofertę należy złożyć w wg Załącznika nr 1 do Zapytania. 

15. Termin do którego należy składać oferty: 13 grudnia 2022 r. do godz. 12:00 w formie 
elektronicznej na adres: przetargi@ckubialystok.pl lub dostarczyć do Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32, pok. Nr 4. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji stawki za wykonanie przedmiotu 
zapytania, w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną 
przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.  



18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 

19. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zlecenia zamówienia. 

20. Informacja dotycząca rozporządzenia o ochronie danych osobowych związana 
z postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1, sprostowanie Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.), dalej „RODO”, informuję że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok, kontakt do 
Inspektora Ochrony Danych:, tel. 85-651 58 55, e-mail: iodo@ckubialystok.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 
prawnych  w ramach projektu pt. Szansa – nowe możliwości dla dorosłych  w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 ze zm.); 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

7) posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO;  

8) nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  



c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 

Dyrektor 

/-/ Bożena Barbara Krasnodębska 
 

 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

 
 
 

..................................................                                                                           
…………………………………… 

/Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                                                          /miejscowość i data/ 

 

Dodatkowe dane kontaktowe Wykonawcy: 

Tel. .................................. 
E-mail:................................... 

OFERTA 

Do Centrum Kształcenia Ustawicznego  
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  
ul. Ciepła 32, 15-472  Białystok 

 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące realizacji zamówienia na świadczenia usług prawnych 
w ramach projektu pt. Szansa – nowe możliwości dla dorosłych  w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Białymstoku, które prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam iż: 

1. zobowiązuję się do świadczenia usług prawnych w ramach projektu pt. Szansa – nowe 
możliwości dla dorosłych  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ……………  
godzin  w cenie ....................  zł brutto (słownie: ..................….……………… 
…………………………………….……................) lub brutto brutto – w zależności od rodzaju 
zatrudnienia,  w tym podatek  VAT (jeśli dotyczy) w Centrum Kształcenia Ustawicznego 
przy ul. Ciepłej 32 w Białymstoku za 1 godzinę świadczenia usługi; 

Uwaga: Wykonawca składając ofertę winien zadeklarować świadczenie usługi w wymiarze 
nie więcej niż 200 godzin i nie mniej niż 100 godzin. 

2. Oświadczam,  iż; 

mam tytuł wykształcenie wyższe prawnicze i  tytuł .................................... 

a) posiadam doświadczenie zawodowe (wpisać jakie w tabeli poniżej) 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

Lp. Okres 
od … do … 

Opis wymaganego w 
Zapytaniu doświadczenia 

zawodowego  
Nazwa zleceniodawcy 

1    



2    

3  
 
 

 

4 
 
 

  

Ponadto: 

3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy 
do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

4. Zobowiązuję/my się wykonywać przedmiot zamówienia przez okres 5 miesięcy, licząc od 
dnia podpisania umowy, przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi – 
30.04.2023r.; 

5. Oświadczam/y, że uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 
oferty. 

6. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 
ofert. 

7. Oświadczam/y, że akceptuję/my projekt umowy i zobowiązuję/my się w przypadku 
wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

…………………………………………………………………. 

 

 
-------------------------------------------- 

/podpis wykonawcy/ 
 

 

 

 
  

 


