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82-300 Elbl^g 

Z A P Y T A N I E C E N O W E 

Nr postf powania: 1/2017/UE 

TytuI projektu: ,^ie zwalniamy tempa - uslugi spoteczne i integracja" 

Realizator projektu: 

Polslde Stowarzyszenie na rzecz Osob z Niepetnosprawnosci^ 
Intelektualn^ Kolo w Elbl^gu 
oraz 
Fundacja Rozwoju Innowacji Spoleczno-Gospodarczych 
^Innovatione" (odpowiedzialny za przedmiotowe zadanie). 

Opis przedmiotu zamdwienia 

Rodzaj nshigi: 

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wybor doradcy do 
udzielania porad prawnych prowadzonych w formie doradczej 
przez okres 24 miesi^cy srednio po 20 h miesi?cznie dla 
uczestnikow projektu. 

Szczeg6lowy opis ustugi/zadaii: 

Udzielanie porad prawnych prowadzonych w formie doradczej 
przez okres 24 miesi?cy - srednio po 20h miesi^cznie dla 
uczestnikow projektu m.in. w zakresie opieki nad osob^ zalezn% 
sporz^dzania pism oraz pomocy w rozwi^zywaniu sytuacji 
trudnych wynikaj^cych z opieki nad osobq z niepehiosprawnosci^ 
intelektuab^ oraz osob^ z zaburzeniami psychicznymi, 
finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spolecznego w oparciu o projekl „Nie 
zwalniamy tempa- ushigi spoteczne i integracja" realizowany w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Miejsce wykonania ushigi: Elbl^g 

Okres reaiizacji ustugi: Czerwiec 2017 - Maj 2019 

Wymagane 
kwalifilcacje/doiSwiadczenie 

1) Wypehiiony formularz oferty - wg wzoru stanowi^cego 
zat^cznik nr 1 do Zapytania cenowego; 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Os6b 
z Niepetnosprawnosciq Intelektualn^ 
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podmiotu bezpoSrednio 
liwiadcz^cego uslug^: 

2) Pehiomocnoctwo - w przypdku, gdy oferta jest podpisana przez 
inna osob? niz przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy; 
3) Dokument stwierdzaj^cy status prawny Wykonawcy; 
4) Dodatkowe dokumenty: 
a) Dyplom ukonczenia studiow wyzszych magisterskich 
b) C V trenera wskazanego do reaiizacji niniejszego zamowienia 
c) Wykaz zrealizowanych min. 40h doradczych w przeci^gu 
ostatnich 2 lat kalendarzowych 

Zawartosc oferty: 

Kompletna oferta musi zawierac: 
- wypehiiony Formularz Oferty, 
- dokument okreslaj^cy status prawny Wykonawcy (wypis z 
Krajowego Rejestru S^dowego lub zaswiadczenie o wpisie do 
ewidencji dziaialnosci gospodarczej), 
- ewentualne pehiomocnictwa. 

Forma zlozenia oferty 

Kompletn^ ofert? podpisan^ przez osoby upowaznione (skan) 
nalezy przeslac drog^ mailow^ na adres: 

biiiroSinnovatione.org 

lub 

ziozyc osobiscie b^dz listownie na adres biura Projektu: 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osob z Niepehiosprawnosci^ 
Intelektualn^ Koto w Elbl^gu, ul. 1-Maja 1, 82-300 Elbl^g 

do dnia 16.06.2017 do godz. 15.00. 

Liczy si? data wptywu oferty do Zamawiaj^cego. 

Kontakt 

Wszelkie pytania oraz w^tpliwosci prosimy kierowac do: 
dr Rafat Kucmanski 
ul. Topolowa 11/2 
82-300 Elbl^g 
Tel. kontaktowy: 509 485 343 

Elbl^g, dnia 8.06.2017 
MiejscowoSd, data 

>>INNOVATiONE<> 
82-300 ELBLACui.Topolowa 11/ ' 
NIP 5783117240 RtGON 36170522S. 
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Zalqcznik nr 1 do Zapytania cenowego 
Numer post^powania: 1/2017/UE 

F O R M U L A R Z O F E R T Y 

Imi? i nazwislco/Nazwa Oferenta: 

NIP: 

REGON 

Adres oferenta: 

Adres do korespondencji: 

Nr telefonu: 

Adres e-mail: 

Oferta skierowana do: Fundacja Rozwoju Innowacji Spoieczno-Gospodarczych „Innovatione". 

N a w i ^ j ^ c do rozeznania cenowego z dnia 8.06.2017 nr 1/2017/UE przedstawiam ofert? na: wybor 
doradcy do udzielania porad prawnych prowadzonych w formie doradczej przez okres 24 miesi?cy 
srednio po 20 h miesi?cznie finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Spolecznego w oparciu o projekt „Nie zwalniamy tempa - uslugi spoleczne i integracja" 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Wycena oferty: 

L^czna cena brutto wnosi: 

(slownie: ziotych brutto). 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Os6b 
z Niepetnosprawnoscig Intelektualn^ 
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1. Oswiadczam, ze zapoznaiem(am) si? z opisem przedmiotu zamowienia i nie wnosz? do niego 

zastrzezen 

2. W przypadku wyboru mojej oferty do reaiizacji zamowienia potwierdzam termin reaiizacji 

zamowienia w miesi^cach: czerwiec 2017 - maj 2019 r. 

3. Oswiadczam (-y), zc: 

- posiadam (-y) uprawnienia do wykonywania okreslonej dziaialnosci lub czynnosci, jezeli 

przepisy prawa nakiadaj^ o b o w i ^ k ich posiadania, 

- posiadam (-y) wiedz? i doswiadczenie oraz dysponuj? (dysponujemy) odpowiednim 

potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, 

- znajduj? si? (znajdujemy si?) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj^cej wykonanie 

zamowienia, 

Wykaz zal^cznikdw do oferty: 

1. 

2. 

Miejscowosc, data Podpis oferenta/piecz^tka osob 

upowaznionych w imieniu Oferenta 


