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Ogłoszenie

Numer

2021-3995-58384

Id

58384

Powstaje w kontekście projektu

POWR.04.01.00-00-UP01/18 - "SZANSA - nowe możliwości dla dorosłych" - (O)tworzyć świat 
WER19SZA0051

Tytuł

PEŁNIENIE FUNKCJI DORADCY PRAWNEGO

Warunki zmiany umowy

1.�Umowa z Wykonawcą/ami, który/rzy złoży/li najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 
określonych w projekcie umowy wg załącznika do Zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia 
Zapytania.
2.�W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia umowy regulującej 
współpracę Wykonawców.
3.�Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacji: 
1)�zmiany terminu realizacji umowy ze względu na prawidłową realizację projektu, w szczególności w 
sytuacji zmiany terminu realizacji grantu, 
2)�zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, 
3)�zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 
instytucjami nadzorującymi realizację grantu/modelu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 
4)�zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub wytycznych i 
zaleceń Instytucji Zarządzającej, 
5)�gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana 
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez strony, 
6)�wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
7)�zaistnienia przypadków wymienionych w rozdziale 6.5.2 pkt 20 ppkt b-e Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020).
4.�Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy winien być adekwatny do przyczyny powstania 
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konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien być uwzględniać czas 
trwania przeszkody. 
5.�Każdorazowo zmiana umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym rozdziale podstawy 
jej dokonania nie stanowią obowiązku dokonania zmian, lecz uprawnienie Stron.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-07-08
1. Ogłoszenie
2. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
4. załącznik nr 3 osw o braku powiazan
5. załącznik nr 4 osw o zgodzie na przetwarzanie danych
6. załącznik nr 5 wykaz osob
7. załącznik nr 6 wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-07-08

Data ostatniej zmiany

2021-07-08

Termin składania ofert

2021-07-16 10:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka 
Sienkiewicza w Białymstoku
Ciepła 32
15-472 Białystok
NIP: 5422925131

Osoby do kontaktu

Krzysztof Hus
tel.: 85 6515855
e-mail: przetargi@ckubialystok.pl
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Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Pełnienie funkcji doradcy prawnego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi prawne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji doradcy prawnego w ramach modelu wsparcia 
Sąsiedzi realizowanym w ramach projektu „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” skierowanego do 
obcokrajowców posiadających prawo do legalnego zatrudnienia na terenie RP, zamieszkujący Miasto 
Białystok i powiat białostocki.
2.�Zadania: wsparcie w zakresie poradnictwa prawnego i informacyjnego w problematycznych 
kwestiach z jakimi spotykają się uczestnicy w  życiu codziennym/prywatnym związanym z pobytem 
w Polsce.
3.�Porady prawne świadczone w formie indywidualnej.
4.�Miejsce realizacji spotkań: siedziba Centrum Kształcenia Ustawicznego im. H.Sienkiewicza 
w Białymstoku, ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok lub inne, wskazane przez Zamawiającego miejsce w 
obrębie granic administracyjnych Miasta Białegostoku.
5.�Planowany termin i harmonogram  realizacji:
•�Od dnia podpisania umowy do końca marca 2022 roku.
•�Wymiar czasu pracy: 360 godzin (średnio 4 godziny na uczestnika

Okres gwarancji
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nie dotyczy

Kody CPV

79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia i która łącznie 
spełni niżej wymienione warunki: 
a)�posiada wykształcenie wyższe prawnicze: prawnik, radca prawny, adwokat.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2.�Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3.�Podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym-

  sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania 
4.�Podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych sporządzone według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania 
5.�Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 
5 do Zapytania 
6.�W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego. 
7.�W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa pisemne 
uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji wraz ze wskazaniem działań 
podjętych celem zastrzeżenia tych informacji.

Typ
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Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania Zamawiający wyklucza: 
1.�Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)�posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego załącznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego.
2.�Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu 
zamówienia; 
3.�Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. 
4.�Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie powyższe 
warunki udziału w postępowaniu oraz złożone w terminie określonym w niniejszym zapytaniu 
ofertowym. 
5.�Z uwagi na to, że wykształcenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia jest jednym z 
warunków wyboru ofert, zmiana osoby wskazanej do realizacji zamówienia możliwa jest jedynie 
w trakcie wykonywania zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających 
lub utrudniających dalsze wykonywanie obowiązków przez osobę wskazaną przez Wykonawcę w 
Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie 
mógł ją zmienić, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany będzie przedstawić 
do zatwierdzenia Zamawiającemu osobę, która będzie posiadała, co najmniej takie wykształćenie 
(wykazane w zakresie warunków udziału w postępowaniu) jak osoba w wykazie osób, którą 
ma zastąpić. Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot kosztów wynikających 
bezpośrednio z usunięcia lub wymiany osoby, wyznaczonej przez Wykonawcę do wykonania 
przedmiotu zamówienia.
6.�Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
7.�Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach 
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technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych. 
8.�Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Wartość punktowa (C) w kryterium ceny wyliczana będzie wg wzoru:
C = CMIN / COF BAD x 100
gdzie:
waga kryterium - 100 % przy czym 1 % = 1 pkt
CMIN - CENA OFERTOWA brutto - najniższa wśród oferowanych,
COF BAD - CENA OFERTOWA brutto badanej oferty.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-07-08 - data opublikowania
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-> 2021-07-16 10:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


