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Przemyśl, dnia  14 listopada 2022 r.  

 

ROZEZNANIE RYNKU 

Usługa grupowego poradnictwa prawnego  na potrzeby realizacji projektu 

pn.  „Razem na rynek pracy – edycja III” 

I. Zamawiający:  
 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej,  ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl  
NIP: 795-207-33-17  
REGON: 040038655  
Telefon: 16 676 90 60  
Fax: 16 676 90 61  
Strona internetowa Zamawiającego  www.caritas.przemyska.pl  
 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi 
na zapytania Wykonawców:    

Urszula Fałda 
kierownik projektu 
e-mail: u.falda@caritas.pl  
tel.:  794 036 782 
 

II. Postanowienia ogólne:   
 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, zaprasza do przedstawienia 

oferty cenowej na usługę grupowego poradnictwa prawnego w Centrum Integracji Społecznej w Woli 

Zarczyckiej, Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu oraz Centrum Integracji Społecznej 

w Tryńczy w ramach projektu pn. „Razem na rynek pracy – edycja III”, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś 

priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe. Wniosek o dofinansowanie 

Projektu nr: RPPK.08.01.00-18-0019/21. 

Wybór Wykonawcy odbywa się zgodnie z zasadą rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   

Sposób upublicznienia:  
 

Strona internetowa Zamawiającego: https://caritas.przemyska.pl/  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Rodzaj zamówienia: usługi.  
2. Nazwa zamówienia: usługa grupowego poradnictwa prawnego na potrzeby realizacji projektu  
pn. „Razem na rynek pracy – edycja III” 
3. Wspólny słownik zamówień:  
CPV 79100000-5 usługi prawnicze  
4. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę grupowego poradnictwa prawnego na potrzeby realizacji 
projektu pn. „Razem na rynek pracy – edycja III”. Ilość godzin poradnictwa prawnego do 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf


  

 
 

 
Projekt pn.  „Razem na rynek pracy – edycja III” 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

S
tr

o
n
a
2
 

zrealizowania wynosi: Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej – 60 godzin, Centrum 
Integracji Społecznej w Przychojcu – 60 godzin, Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy – 60 godzin. 
Łącznie 180 godzin.  
 
5. Odbiorcami wsparcia są Uczestnicy projektu zamieszkujący z teren gminy miejsko-wiejskiej Nowa 
Sarzyna, gminy Leżajsk i gminy Tryńcza, będącymi uczestnikami Centrum Integracji Społecznej. 
Projekt jest skierowany do osób, podlegających wykluczeniu  społecznemu zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności do 
osób: 

a) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej, 

b) uzależnionych od alkoholu, 
c) uzależnionych od narkotyków, 
d) długotrwale bezrobotnych, 
e) niepełnosprawnych, 
f) korzystających z PO PŻ. 
 

6. Zakres usługi: 
a) grupowe konsultacje prawne: 20 godz. x 9 grup, w tym: 3 grupy po 10 osób w CIS Wola 
Zarczycka, 3 grupy po 10 osób w CIS Przychojec, 3 grupy po 10 osób w CIS Tryńcza 
(przekazanie wiedzy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i cywilnego; 
uczestnicy uzyskają informacje, z jakimi skutkami prawnymi wiąże się ich zatrudnienie oraz jakich 
formalności powinni dokonać podejmując staż/pracę; wsparcie to pozwoli na pokonanie obaw 
związanych z utratą świadczeń, orzeczenia itp.),  
b) prowadzenie dzienników zajęć, 
c) przygotowanie programu szkoleń, 
d) przygotowanie materiałów szkoleniowych, 
e) przygotowanie ankiet badających poziom wiedzy przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć 
danej grupy. 

 
Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu do miejsca wykonania szkolenia ani też kosztów 
wyżywienia i ewentualnego noclegu. 
 
7. Usługi szkoleniowe będą realizowane na podstawie umowy. Płatność za usługę zgodnie 
z rachunkiem/fakturą wystawianą na Centrum Integracji Społecznej po zakończeniu szkoleń dla 
danego Centrum Integracji Społecznej. 

 
8. Dodatkowo wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych działań 
wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do umożliwienia 
Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie i innym upoważnionym 
instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach Projektu. 
 

9. O realizację zamówienia mogą się ubiegać - osoby fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej lub prowadzące działalność gospodarczą, w tym jako wspólnicy spółki cywilnej, 
wyłącznie osobiście, którzy: 

a) posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe, 

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych, 

c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe, 

d) posiadają praktykę w stosowaniu przepisów objętych przedmiotem zamówienia, 

e) posiadają doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

 

10. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, należy dołączyć 
dokument potwierdzający wykształcenie. 
 



  

 
 

 
Projekt pn.  „Razem na rynek pracy – edycja III” 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

S
tr

o
n
a
3
 

Zamawiający może na etapie weryfikowania złożonych ofert zobowiązać podmiot składający ofertę 
do przedstawienia referencji lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie 
zawodowe. 

W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy, Zamawiający może żądać 

przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem 

faktycznym.  

12. Termin realizacji umowy: Usługi będą realizowane od dnia zawarcia umowy do 31.03.2023 r. 
 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe 
terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 
 
14. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 

Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej, 37-311 Wola Zarczycka 129B 

Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu, Przychojec 159, 37-300 Leżajsk 

Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza 

 

15. Każdy z Oferentów może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

 

IV. Wymogi dotyczące sporządzenia oferty:   

    

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze/szablonie 

załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. 

Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.    

 

2. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.  

 

3. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia całkowitej ceny 

brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę brutto.  

 

4. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

5. Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i obliczone do dwóch miejsc 

po przecinku.  

 

6. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 

upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny 

lub podpisany pieczęcią imienną.  

 

7. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

8. Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.     

 

9. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z niniejszym zapytaniem. Oferentowi  z tego tytułu nie  

przysługują żadne roszczenia.   

   

V. Miejsce i termin składania ofert   

 

1. Miejsce składania ofert:      

Oferta powinna być przekazana:  
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a) pocztą elektroniczną w formie scanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy na adres: 
u.falda@caritas.pl lub  

b) faxem na numer: (16) 676-90-61 lub osobiście lub drogą pocztową na adres Biura Projektu, 
ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl. Wpływ oferty powinien nastąpić w terminie na składanie ofert. 

   

2. Termin składania ofert:  
Oferty należy składać do dnia 25.11.2022 r. do godziny 15:00:00. Wpływ oferty do Zamawiającego 
musi nastąpić przed powyższą datą i godziną. Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są 
dostępne w Biurze Projektu w Przemyślu (ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl) lub pod numerem 
telefonu: 794 036 782. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Urszula Fałda; e-mail: 
u.falda@caritas.pl. 
      

VI.  Sposób oceny ofert 

   

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego 

zapytania ofertowego w ramach procedury rozeznania rynku.    

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje 

procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego.  

3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do:   

a) skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert,   

b) odpowiedzi tylko na wybraną ofertę,   

c) ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny,   

d) negocjacji warunków realizacji zamówienia.   

 

Brak informacji ze strony Zamawiającego po upływie terminu związania ofertą Oferent winien 

traktować jako brak akceptacji po stronie Zamawiającego dla warunków przedstawionych w jego 

ofercie, a więc brak akceptacji złożonej oferty.   

    

VII. INFORMACJE DODATKOWE Z TREŚCIĄ KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO W 

CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM PROWADZONYM W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU.    

   

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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.119.1 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”) 
informujemy, że:    

   

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. 

Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl (dane kontaktowe: Telefon: 16 676 90 60, Fax:16 676 90 61, 

Adres e-mail: przemysl@caritas.pl, adres strony internetowej: www.caritas.przemyska.pl);   

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Caritas Archidiecezji Przemyskiej,  ul. Kapitulna 1, 

37-700 Przemyśl jest Magdalena Litwin, kontakt: m.litwin@caritas.pl;   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 

związanym z prowadzonym postepowaniem w trybie rozeznania rynku; 

4. Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres 

realizacji, trwałości oraz okres przechowywania dokumentacji związanej  z realizacją projektu; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane;   

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w procedurze rozeznania rynku;    
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7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;   

8. posiada Pani/Pan:   

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,   − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych,    

− 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,    

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;    

9. nie przysługuje Pani/Panu:   

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,    

− 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.    

 
Załączniki: 
 
1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – wzór.  
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych wynikających z RODO – wzór. 
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy                   

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.                
z 2022 r. poz. 835) – wzór. 

 

   Dyrektor   

 Caritas Archidiecezji Przemyskiej  

   Ks. Artur Janiec   

 


