
OPS. 252.13.1.2014 

 

                                                                                                 Iłowa, dnia: 20.10.2014r. 

 

 

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 

30.000,00EURO  na przeprowadzenie                                                                                         

Zajęć z prawnikiem z zakresu prawa rodzinnego i finansów 

 

w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie 

Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie z art.4 ust.8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.) 

1. Zamawiający:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przeprowadzenie Zajęć z prawnikiem z zakresu prawa rodzinnego i finansów. 

W ramach w/w zajęć planuje się 2 spotkania grupowe po 4 godziny, łącznie 8 godzin. W 

ramach potrzeb uczestników projektu dopuszcza się możliwość przeprowadzenia 

indywidualnych konsultacji i porad prawnych. W związku z tym ogólna liczba godzin spotkań 

może ulec zmianie. 

Zamawiający zapewnia poczęstunek oraz pomieszczenie do przeprowadzenia zajęć (świetlica 

wiejska na terenie gminy Iłowa). 

W programie zajęć powinny znaleźć się m.in. następujące tematy: 

1.  Małżeństwo – następstwa prawno- majątkowe. 

2.  Konkubinat – aspekty prawne. 

3.  Wspólne gospodarstwo domowe – aspekty prawno-finansowe. 

4.  Odpowiedzialność za zobowiązania małżonka. 

5.  Rozwód a separacja – konsekwencje prawne. 

6.  Instytucja alimentów – dla dzieci i od dzieci na rzecz rodziców, dla byłego małżonka. 

7.  Zobowiązania majątkowe małżonków po rozwodzie, podział majątku po rozwodzie. 

8.  Prawa rodzicielskie, ograniczanie, pozbawianie, instytucja kuratora sądowego. 

9. Zadłużenia rodziny, możliwości spłaty zadłużeń, pomoc w tym zakresie. 



10.  Omówienie/rozwiązywanie/odpowiedzi poszczególnych zagadnień postawionych przez 

uczestników zajęć. 

Celem zajęć będzie m.in.: 

- nabycie/zwiększenie wiedzy z zakresu prawa rodzinnego, zarządzania finansami i 

majątkiem rodzinnym, 

- omówienie codziennych problemów i zagadnień prawnych dotyczących uczestników zajęć,   

3. Termin realizacji zamówienia:  

październik-listopad 2014 r. 

4. Wymagania: 

- wykształcenie wyższe prawnicze - radca prawny lub prawnik 

- kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w zakresie wymienionego obszaru 

tematycznego, 

- odpowiednie umiejętności interpersonalne,  

- umiejętności i doświadczenie prowadzenia zajęć grupowych z osobami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym,  

- referencje potwierdzające w/w umiejętności i doświadczenie, 

- dyspozycyjność,  

5. Kryterium wyboru oferty:  

- cena jednostkowa za godzinę zegarową zajęć- 60 pkt 

- zaproponowany konspekt i harmonogram przebiegu zajęć -15 pkt 

- doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych działań potwierdzone referencjami- max. 

5 pkt za 1 referencje (najwyżej punktowane będą referencje z przeprowadzenia zadań w 

ramach pomocy społecznej) 

Do oferty należy dołączyć: 

1. List motywacyjny. 

2. CV (osoby bezpośrednio przeprowadzającej zajęcia). 

3. Kserokopie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje i doświadczenie (osoby 

bezpośrednio przeprowadzającej zajęcia). 

4. Zaproponowany program zajęć (konspekt) uwzględniający tematykę spotkań, ich cele, 

metody pracy, a także sugerowaną ilość spotkań, czas ich trwania, częstotliwość przy 

uwzględnieniu własnej dyspozycyjności. 

5. Propozycja wzoru ankiety wstępnej i ewaluacyjnej (oferent zobowiązuje się do 

samodzielnego przeprowadzenia badania osiągniętych rezultatów).  



6. Referencje. 

7. Oświadczenie, iż oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 

poz.926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru. 

8. Oświadczenie o niekaralności. 

9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w 

pełni z praw publicznych. 

6. Sposób przygotowania oferty:  

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „formularz ofertowy”, w języku polskim, w 

formie pisemnej, powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę wraz z 

załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na przeprowadzenie 

Zajęć z prawnikiem z zakresu prawa rodzinnego i finansów”.  

7. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7, 

osobiście lub pocztą tradycyjną, w terminie do 13.10.2014 r. do godziny 15.00. 

9.Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzono na podstawie art.4 p-t 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.z 2006r. r 164, poz.1163 z późn. zmianami) - zapytanie 

ofertowe. 

Dnia 02.10.2014r. pisemne zapytanie ofertowe udostępniono na tablicy ogłoszeń, na stronie 

internetowej tut. Ośrodka oraz poinformowano potencjalnych wykonawców o wszczęciu 

postępowania dot. ww. przedmiotu zamówienia. 

10. Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert odbyło się 20.10.2014roku o godzinie 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej,  

ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa 

Komisja w składzie: 

Elżbieta Kinal - kierownik 

Katarzyna Siwak – Galik – pracownik socjalny  

Do upływu terminu złożono 4 oferty. 

1. CAMBIAR Beata Piasny, 

2. Radosław Sulikowski,  

3. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Ostrowski,  



4. Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Dziurdzia 

 

11. Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty – punktacja przyznana ofertom wg kryterium 

oceny ofert. 

 Oferta nr 1 CAMBIAR Beata Piasny uzyskała  42,99 punktów. 

 Oferta nr 2 Radosław Sulikowski uzyskała 80 punktów. 

 Oferta nr 3 Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Ostrowski uzyskała 38,45 punktów. 

 Oferta nr 4 Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Dziurdzia uzyskała 11,38 punktów. 

Oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu. W wyniku porównania ofert zgodnie z kryteriami 

ich oceny, największą liczbę punktów uzyskała oferta złożona przez:   

Radosława Sulikowskiego uzyskując  80 punktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

przeprowadzenie Zajęć z prawnikiem z zakresu prawa rodzinnego i finansów 

W ocenie oferty najwyżej punktowane zostały : 

  

1. cena jednostkowa za godzinę zegarową zajęć wraz z ujęciem wszelkich kosztów 

niezbędnych do zrealizowania zamówienia wynikających wprost z opisu zamówienia, 

a także w nim nie ujętych a niezbędnych do jego realizacji (60 pkt.),  

2. doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych działań potwierdzone referencjami- 

max 5 pkt  za 1 referencje (najwyżej punktowane będą referencje z przeprowadzenia 

zadań w ramach pomocy społecznej) 

3. zaproponowany program  (konspekt) przebiegu zajęć i harmonogram zajęć (15 pkt.)  

 

Wartość punktowa za cenę wyliczona wg wzoru: 

a) Cena oferty (brutto) – waga: 60 pkt 

Oferta o najniższej cenie brutto obejmującej realizację przedmiotu zamówienia w obrębie 

danego zadania uzyska największą liczbę punktów w ramach tego kryterium. Dla każdej z cen 

oferowanych podanych w Formularzu Oferty i dotyczących poszczególnych części 

zamówienia punktacja zostanie wyliczona odrębnie. 

Wykonawcy przyznana zostanie odpowiednia ilość punktów wyliczona wg wzoru: 

C = ( Cmin : Cn ) x 60 

gdzie: 

C- ilość punktów badanej oferty w obrębie jednego zadania w ramach kryterium „cena” 

  Cmin – cena oferty najkorzystniejszej 

  Cn     – cena oferty badanej 

       Do obliczeń będą brane wartości brutto. 

 

 



Punkty uzyskane za cenę 1 godz przedstawiają się następująco: 

1. CAMBIAR Beata Piasny – 27,99 pkt , 

2. Radosław Sulikowski – 60 pkt, 

3. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Ostrowski – 28,45 pkt, 

4. Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Dziurdzia- 11,38 pkt. 

 

Punkty zaokrągla się do pełnych liczb. 

Punktacja za doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych działań potwierdzone 

referencjami- max 5 pkt  za 1 referencje (najwyżej punktowane będą referencje z 

przeprowadzenia zadań w ramach pomocy społecznej) 

1. CAMBIAR Beata Piasny -0 pkt , 

2. Radosław Sulikowski – 5 pkt, 

3. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Ostrowski –0 pkt, 

4. Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Dziurdzia- 0 pkt. 

 

 Punkty za zaproponowany konspekt przebiegu zajęć i harmonogram zajęć (15 pkt.)  

1. CAMBIAR Beata Piasny -15pkt , 

2. Radosław Sulikowski – 15 pkt, 

3. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Ostrowski –10 pkt, 

4. Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Dziurdzia- 0 pkt. 

 

Łączna suma uzyskanych pkt:  

1. CAMBIAR Beata Piasny - 42,99 pkt ,w zaokrągleniu - 43 pkt 

2. Radosław Sulikowski – 80 pkt, 

3. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Ostrowski –38,45 pkt, w zaokrągleniu – 38 pkt 

4. Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Dziurdzia- 11,38 pkt, w zaokrągleniu – 11 pkt  

 

 

 


