Działdowo 25.05.2012 r.

Zapytanie ofertowe nr 5.POKL.2012
W związku z realizacją projektu systemowego „Zmienić siebie” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
poszukuje kandydatów do realizacji zadań przewidzianych w Projekcie, w ramach umowy zlecenia na
stanowisko Prawnika.
Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13-200 Działdowo
ul. Wł. Jagiełły 30
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Prawnika w ramach projektu systemowego pn.
,,Zmienić siebie’’ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji
społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Działaniami zostaną objęci BO projektu.
Kod CPV: 79100000-5 – Usługi prawnicze
I. Do obowiązków Prawnika należeć będzie:
Zajęcia będą obejmować indywidualne poradnictwo prawnicze w zależności od potrzeb beneficjentów.
Wymagania i kwalifikacje konieczne:






Wykształcenie wyższe kierunkowe - prawnicze
Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w zakresie danej specjalności
Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
Samodzielność i dobra organizacja pracy
Dyspozycyjność

II. Warunki i termin zamówienia:
Umowa zlecenie obejmująca 12 godzin dydaktycznych. Okres zatrudnienia od czerwca do grudnia
2012 r.
III. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
2. wglądu w dokumenty potwierdzające wykształcenie,
3. negocjacji cenowych, jeśli złożone oferty przekroczą kwoty zawarte w budżecie projektu.

IV. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną
przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:
,,Nabór na Prawnika w ramach projektu Zmienić siebie’’
- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć:




Formularz cenowy – załącznik nr 1,
Curriculum vitae (CV),
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie dotyczące
wymagań i kwalifikacji objętych zapytaniem ofertowym,
 Oświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych ( załącznik nr 2 )
 Kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 Informację, czy oferent pracuje i czy nie pobiera wynagrodzenia niższego niż minimalne
wynagrodzenie krajowe
Do oferty mogą zostać dołączone dodatkowe załączniki np. referencje itp.
V. Kryteria i sposób oceny oferty:
Przesłane przez Państwa informację będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej
oferty wg kryterium:
cena oferty – 70 %
doświadczenie zawodowe – 30 %
1) cena oferty
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość 70 punktów. Pozostałe oferty
oceniane będą wg poniższego wzoru:
Cmin (cena oferty najtańszej brutto)
Cof = ------------------------------------------------------------- x 70 pkt.
Cof-bad (cena badanej oferty brutto)
2) doświadczenie zawodowe
Punkty w kryterium zostaną przyznane w skali punktowej max 30 pkt. na podstawie
przedstawionych dokumentów, w oparciu o:
Okres zatrudnienia
powyżej 3 roku do 5 lat
powyżej 5 roku do 7 lat
powyżej 7 lat

Punkty
10 pkt
20 pkt
30 pkt

W celu poświadczenia posiadania doświadczenia zawodowego Wykonawca musi złożyć
wraz z ofertą np. świadectwa pracy, referencje lub zaświadczenia od pracodawców.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich
kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów.

Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy składać w terminie do dnia 01.06.2012 r. do godziny 15:00 (liczyć się będzie data
wpływu oferty do MOPS w Działdowie) lub przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wł. Jagiełły 30,13-200 Działdowo
Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane
i nie będą zwracane.
2. Wyniki oceny ofert i wynik najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego do dnia 08.06.2012 r.
3. Zamawiający poinformuje wybranego Oferenta telefonicznie o wyborze jego oferty.
Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę cywilno-prawną (umowa – zlecenie).
4. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
5. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny
ofert.
6. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Koordynator projektu - Emilia Wiórkowska tel.
23 697 09 78 i Małgorzata Rochoń tel. 23 697 09 75.

/-/ Małgorzata Szymańska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Działdowie

