
 

 

 

Nowy Sącz, dnia 25.11.2019r. 
 
 

ROZEZNANIE RYNKU 
 

NR RR 02/11/2019- DP 

dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu prawa 

 
w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” realizowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region 

Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój 

ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia 

istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie wniosku o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-

0005/19. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000223483, NIP: 873-30-25-968, REGON: 852753955 

Osoba do kontaktu: Barbara Knapik , Klaudia Czermak, tel. 575- 122-082, mail: biuro.cumulus@gmail.com 

Adres do korespondencji: Biuro Projektu, ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz. 

II. PROCEDURA 

Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane 

ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 niniejsze 

postępowanie toczy się zgodnie z procedurą Rozeznania rynku określoną w Rozdziale 6.5.1 „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019 r. , zwanych dalej 

„Wytycznymi”. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych z zakresu prawa dla Podmiotów Ekonomii 

Społecznej biorących udział w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 

Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: 

(działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii 

społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej). 

2. Zamawiający wskazuje na główne obszary tematyczne prowadzonego doradztwa wg zapotrzebowania 

Podmiotów Ekonomii Społecznej - uczestników projektu: 
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1) Ustalanie dla podmiotu kalendarza działań wymaganych przepisami prawa (licencje, koncesje, zgłoszenia do 

KRS, badania okresowe, szkolenia BHP, itd.); przygotowywanie i weryfikacja regulaminów i innych 

dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania podmiotu (statut, regulamin pracy, zatrudniania, 

wynagradzania itd.); 

2) Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, zaświadczeń; Zagadnienia 

związane z tematyką prawa pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy; 

3) Postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów do KRS), w tym zmiany formy prawnej prowadzenia 

działalności, uzupełnienie i aktualizacja wpisów, etc.; 

4) Sporządzenie i opiniowanie pism procesowych, w tym: prowadzenie postępowań administracyjnych, 

podatkowych, cywilnych, spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych; przygotowywanie zapytań i ofert. 

5) Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie 

porozumień etc.; 

6) Tematyka zatrudniania wolontariuszy oraz stosowanie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity, Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.); 

7) Problematyka prawna w relacjach z darczyńcami, jednostkami samorządu terytorialnego; problematyka 

użytkowania użyczonego lokalu. 

3. Przyjęto następujące założenie: Wykonawca w ramach zamówienia zrealizuje średnio400 godz.  doradztwa dla 

minimum 20 PES (średnio 20 h/PES). 

4. Oferty częściowe: Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

5. Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy, przy założeniu, że nie później niż od grudnia 2019r. do 

31.10.2022 r. 

6. Godziny doradztwa: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 w zależności od zapotrzebowania 

Uczestników projektu (przy czym 1 godzina doradcza wynosi 60 min.).O zapotrzebowaniu na świadczenie usług 

doradczych oraz terminach doradztwa Zamawiający poinformuje Wykonawcę z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. 

[dni kalendarzowe, liczone zgodnie z regulacją ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 

2019, poz. 1145, zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”)] 

7. Miejsce realizacji zamówienia: Inkubator Ekonomii Społecznej – 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 4 lub miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

8. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: 

1) Zamawiający wskazuje, iż wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji usług stanowiących przedmiot 

niniejszego zamówienia będzie miało charakter kosztorysowy i będzie uzależnione od faktycznej ilości 

zrealizowanych usług z zakresu doradztwa prawnego.  

2) Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia w okresach nie krótszych aniżeli miesiąc kalendarzowy, a nie 

dłuższy niż kwartał (w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stan na dzień wnioskowania o płatność), do wysokości 

kosztów przeprowadzonego doradztwa. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest posiadanie przez 

Zamawiającego środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi Projektu. W przypadku 

opóźnienia w przekazaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą (IP), rachunek zostanie wypłacony po 



 

 

 

otrzymaniu środków, a Wykonawca nie będzie rościł sobie praw do odsetek od nieterminowego uiszczenia 

należności. 

3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

4) Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.  

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie stawia  w tym zakresie warunku szczegółowego.  

Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie stawia  w tym zakresie warunku szczegółowego.  

Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

3) Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: 

min. 1 (słownie: jedną) osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia, posiadającą wpis na listę radców prawnych 

lub adwokatów, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie  w prowadzeniu usług doradczych z zakresu 

prawa oraz doświadczenie w udzielaniu usług prawnych dla organizacji pozarządowych lub dla przedstawicieli 

organizacji pozarządowych lub na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Należy wypełnić Załącznik nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

2. Wykonawca musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są 

zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Nie spełnienie któregokolwiek z w/w warunków 

udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza 

możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku stwierdzenia braku: podpisu, parafki, pieczątki, bądź 

poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej. Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by 

jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć 

takie dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone. 

3. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy oprócz oferty cenowej, celem potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 2 do 

Rozeznania rynku 

2) Wpis na listę adwokatów lub radców prawnych osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do wykonania 

zamówienia 



 

 

 

3) Oświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia o posiadanym doświadczeniu w udzielaniu usług 

prawnych dla organizacji pozarządowych lub dla przedstawicieli organizacji pozarządowych lub na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku 

4) Oświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia o posiadanym doświadczeniu  

w prowadzeniu usług doradczych z zakresu prawa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego. 

5) Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do Rozeznania rynku 

V. SPOSÓB SPORZADZENIA OFERTY 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Rozeznaniu rynku 

i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Rozeznania rynku.  

3) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie cenę jednostkową za przeprowadzenie 1 h zegarowej wsparcia  

z zakresu doradztwa prawnego.  

4) W  przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.11.2019 r. do godziny 11:00 (wiążąca jest data wpływu Oferty 

do Biura Projektu lub na podaną poniżej elektroniczną skrzynkę e-mail). 

2. Ofertę można składać: 

1) osobiście - w Biurze Projektu, ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz 

2) e-mailem - na adres biuro.cumulus@gmail.com 

3. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na ich złożenie nie będą rozpatrywane.  

4. W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: Rozeznanie rynku 

nr RR 02/11/2019 - DP 

5. W przypadku wersji papierowej należy umieścić dopisek na kopercie: Rozeznanie rynku nr RR 02/11/2019 - DP 

6. W przypadku złożenia Oferty w formie wiadomości elektronicznej, Wykonawca  składa zeskanowaną Ofertę, tj. 

komplet zeskanowanych dokumentów wymaganych w Rozdziale IV pkt 3, spełniających wszelkie wymagania 

formalno-prawne, tj. np. pieczęcie, podpisy. Jednocześnie Zamawiający, w przypadku wybrania Oferty jako 

najkorzystniejszej, wymaga przedłożenia kompletu oryginalnych dokumentów (przesłanych wcześniej drogą 

elektroniczną) do biura projektu w terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.  

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: 

1) Kryterium ceny brutto: 0-80 pkt. 

Kryterium to zweryfikowane zostanie na podstawie cen podanych przez oferentów w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do Rozeznania rynku. 

Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:  
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Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę obejmującą wykonanie przedmiotu rozeznania 

otrzyma 80 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą 

z poniższego wyliczenia: 

 

Cena brutto Oferty najtańszej 
----------------------------------------- 

C =           Cena Oferty badanej x 80 pkt  
 
2) Kryterium  Elastyczność: 0-20 pkt. 

Kryterium „Elastyczność” będzie oceniane w następujący sposób: Jako, że Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do odwołania/zmiany zaplanowanego przez Zamawiającego terminu doradztwa na maksymalnie 7 dni przed 

pierwotnie ustaloną datą wsparcia, Wykonawca w ramach kryterium: elastyczność może wyrazić zgodę na 

odwołanie/zmianę terminu zaplanowanego przez Zamawiającego na dany dzień doradztwa z krótszym aniżeli 

7 - dniowym wyprzedzeniem. 

Punktacja zostanie przyznana wg następującego schematu: 

1) za wyrażenie przez Wykonawcę zgody na odwołanie/zmianę zaplanowanego przez Zamawiającego 

doradztwa w tym samym dniu: 20 pkt 

2) za wyrażenie przez Wykonawcę zgody na odwołanie/zmianę zaplanowanego przez Zamawiającego 

doradztwa z 1-dniowym wyprzedzeniem: 16 pkt 

3) za wyrażenie przez Wykonawcę zgody na odwołanie/zmianę zaplanowanego przez Zamawiającego 

doradztwa z 2-dniowym lub 3-dniowym wyprzedzeniem: 12 pkt 

4) za wyrażenie przez Wykonawcę zgody na odwołanie/zmianę zaplanowanego przez Zamawiającego 

doradztwa z 4-dniowym lub 5-dniowym wyprzedzeniem: 8 pkt 

4) za wyrażenie przez Wykonawcę zgody na odwołanie/zmianę zaplanowanego przez Zamawiającego 

doradztwa z 6-dniowym wyprzedzeniem: 4 pkt 

5) za wyrażenie przez Wykonawcę zgody na odwołanie/zmianę zaplanowanego przez Zamawiającego terminu 

doradztwa z 7 -dniowym wyprzedzeniem: 0 pkt. 

Punkty zostaną przyznane w oparciu o wskazanie ilości dni w pkt.2formularza oferty.  W przypadku, gdy 

Wykonawca pozostawi niewypełnionym pkt 2 formularza oferty Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów 

w ramach tego kryterium. W sytuacji zaś , gdy Wykonawca wyrazi zgodę na odwołanie/zmianę zaplanowanego 

przez Zamawiającego doradztwa z dłuższym aniżeli 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiający odrzuci ofertę 

Wykonawcy. 

VIII. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Rozeznania rynku; 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

c) wykonawca nie potwierdzi spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu 

a) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 



 

 

 

IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 

ROZEZNANIA RYNKU, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian Umowy w stosunku do złożonej oferty w następujących przypadkach: 

a) w przypadku konieczności dokonania przez Wykonawcę zmiany osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, 

na osobę o nie niższych kwalifikacjach, doświadczeniu, wykształceniu aniżeli określone przez Zamawiającego  

w ramach poszczególnych Zadań, w wyjątkowych, niezależnych od Wykonawcy okolicznościach w postaci: 

 śmierci osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (konieczność niezwłocznego 

przedłożenia Zamawiającemu aktu zgonu) lub 

 udokumentowanego stanu choroby (konieczność niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu zwolnienia L4 

uniemożliwiającego osobie skierowanej do realizacji zamówienia przeprowadzenie doradztwa we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie) 

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZEZNANIA RYNKU 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia o posiadanym 

doświadczeniu w prowadzeniu usług doradczych z zakresu prawa oraz  

w udzielaniu usług prawnych dla organizacji pozarządowych lub dla 

przedstawicieli organizacji pozarządowych lub na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. RODO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku NR RR 02/11/2019 - DP 



 

 

 

 

OFERTA 

dotycząca świadczenia usług doradczych z zakresu prawa 

 

w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” realizowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region 

Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój 

ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia 

istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie wniosku o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-

0005/19. 

 

 

Ja niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

1. Oferuję wykonanie usługi w zakresie objętym Rozeznaniem rynku: 

za cenę (brutto) …............................................... zł za przeprowadzenie 1 godziny zegarowej doradztwa 

prawnego słownie:................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................zł 

Łącznie za cenę (brutto) …............................................... zł za przeprowadzenie 400 godzin zegarowych 

doradztwa prawnego słownie:............................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................zł 

2. Wyrażam zgodę na odwołanie/zmianę terminu zaplanowanego przez Zamawiającego na dany dzień doradztwa 

na maksymalnie …………………………………………………………dni przed pierwotnie ustaloną datą wsparcia. 

3. Niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi przedstawione w Rozeznaniu rynku Nr RR 02/11/2019 

- DPi akceptuję w pełni treść Rozeznania rynku.  

4. Zamówienie zrealizuję w terminie: od dnia podpisania umowy, przy założeniu, że nie później niż od grudnia 

2019r. do 31.10.2022r. 

5. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z 

udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 2 do Rozeznania rynku 

2) Wpis na listę adwokatów lub radców prawnych osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do wykonania 

zamówienia 

3) Oświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia o posiadanym doświadczeniu w udzielaniu usług 

prawnych dla organizacji pozarządowych lub dla przedstawicieli organizacji pozarządowych lub na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku 



 

 

 

4) Oświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia o posiadanym doświadczeniu  

w prowadzeniu usług doradczych z zakresu prawa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozeznania 

rynku 

5) Klauzula informacyjna RODO wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Rozeznania rynku 

6) Zaświadczenie o wpisie do CEIDG RP/odpis z rejestru Przedsiębiorców KRS (jeśli dotyczy) 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane: 

a) nr tel.:   .................................................. 

b) nr fax.:   .................................................. 

c) adres e-mail  ….............................................. 

 

 

Miejscowość i data : ............................................................ 

 

 

 

 

.............................................................................. 

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Rozeznania Rynku NR RR 02/11/2019 - DP 

                     
1rozporządzenie 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 z 04.05.2016, str. 1) 



 

 

 

 

 

 

............................................ 

                Pieczęć   Wykonawcy 

(jeżeli dotyczy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego świadczenia usług doradczych 

z zakresu prawa dla Uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion 

Sądecki” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 

9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, 

obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów 

ekonomii społecznej), oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w szczególności 

dysponuję osobą/osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.  

min. 1 (słownie: jedną) osobą, posiadającą wpis na listę radców prawnych lub adwokatów, która posiada co 

najmniej 3-letnie doświadczenie  w prowadzeniu usług doradczych z zakresu prawa oraz doświadczenie w 

udzielaniu usług prawnych dla organizacji pozarządowych lub dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 

lub na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

 

Ponadto oświadczam, iż zapoznałam/em się z Rozeznaniem rynku oraz jego załącznikami i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń. 

 

 

……………………………... 

(miejscowość, data) 

…………………………………………………………………………………. 

         (Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do            

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

Załącznik nr 3 do Rozeznania Rynku NR RR 02/11/2019 - DP 



 

 

 

 

............................................ 

Pieczęć Wykonawcy 

(jeżeli dotyczy) 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY/osób WYZNACZONEJ/YCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI 

TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………. .w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

dotyczącym  świadczenia usług doradczych z zakresu prawa dla Uczestników projektu „Małopolski Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” prowadzonym w trybie Rozeznania rynku oświadczam, że 

jako osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadam: 

 co najmniej 3-letnie doświadczenie  w prowadzeniu usług doradczych z zakresu prawa  

oraz 

doświadczenie w udzielaniu usług prawnych dla organizacji pozarządowych lub dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych lub na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodne z wypełnioną poniżej 

tabelą: 

 

L.

p. 

Nazwa i adres 

odbiorcy 

realizowanej 

usługi 

 

Czas realizacji 

Zakres 

obowiązków 

Podmiot, na rzecz którego 

świadczone były usługi z 

zakresu doradztwa 

prawnego (organizacja 

pozarządowa, 

przedstawiciel organizacji 

pozarządowej, osoby 

zagrożone wykluczeniem 

społecznym) 

Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1.      

2.      

3.      

…      

 

 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Załączniku nr 3 do Rozeznania rynku są zgodne ze stanem prawnym 



 

 

 

i faktycznym.  

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę 

wszystkich warunków wymaganych w Rozeznaniu rynku.  

 

 

 

 

 

 

……………………………... 

(miejscowość, data) 

……………………………………………….…………………………………. 

(Podpis/y osoby/osób wyznaczonej do realizacji 

zamówienia) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Rozeznania Rynku NR RR 02/11/2019 - DP 



 

 

 

............................................ 

Pieczęć   Wykonawcy 

(jeżeli dotyczy) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

zgodna z Rozporządzeniem 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) 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus  z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 

4, 33-300 Nowy Sącz, NIP 8733025968, REGON 852753955, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000223483; 

b) Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie, ul. Gancarska 30 , 32-

500 Chrzanów, NIP 6281895290, REGON 271851162, wpisanym do rejestru  stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000006965; 

c) Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce, ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka , NIP 7352098361, REGON 

490809437, wpisanym do rejestru  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045823; 

d) Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków, NIP 

6772351748, REGON 121406518 , wpisaną do rejestru  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000372149; 

e) Zarząd Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla RPO Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 

mający siedzibę w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 

Kraków) – w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”; 

f) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 



 

 

 

Warszawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.  

2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych wskazanym: 

a) w pkt. 1 lit. a) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: biuro@cumulus.gmail.com 

b) w pkt. 1 lit. b) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: tozch@tozch.edu.pl 

c) w pkt. 1 lit. c) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: poczta@frrr.pl 

d) w pkt. 1 lit. d) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail:biuro@mila.org.pl 

e) w pkt. 1 lit. e) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl 

f) w pkt. 1 lit. f) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@miir.gov.pl 

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w Art. 6 

ust. 1 lit. b) i c) RODO – dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu przeprowadzenia procedury 

Rozeznania rynku, zawarcia umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy 

oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, na potrzeby 

kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków na lata 2014 -2020 oraz innych kontroli w tym kontroli skarbowych, audytu i sprawozdawczości, 

przechowywania dokumentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu pn.„Małopolski 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” w ramach zadania 5.2 realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region 

Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój 

ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia 

istniejących podmiotów ekonomii społecznej), na podstawie: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014–2020; 

c) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego  szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami,  a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim 

Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących Państwa 

przedstawicielami/pełnomocnikami i/lub reprezentantami (dotyczy to osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej) przy procedurach związanych z zawarciem i w związku z 

wykonaniem umowy. Wyłonienie wykonawcy, jak również należyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia 

z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, w tym przetwarzanie danych osób biorących bezpośredni 

udział w jej wykonaniu z ramienia wykonawcy stanowi bowiem cel wynikający z prawnie uzasadnionych 

mailto:biuro@cumulus.gmail.com
mailto:tozch@tozch.edu.pl
mailto:poczta@frrr.pl
mailto:biuro@mila.org.pl
mailto:iod@miir.gov.pl


 

 

 

interesów realizowanych przez Administratora. 

4) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierzy/może powierzyć Pani/Pana dane osobowe do 

przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Małopolskiego (IZ), która to instytucja 

powierzy/może powierzyć te dane innym instytucjom lub podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego lub IZ  kontrole i audyty w ramach RPO WM. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu oraz 

zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, a 

także  zakończenia okresu trwałości projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat 

nastąpi później. 

6) W ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Rozeznania rynku niepodanie 

przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczne ze złożeniem przez Panią/Pana rezygnacji z udziału 

w tymże postępowaniu, a w konsekwencji będzie uniemożliwiało zawarcie z Panią/Panem umowy o udzielenie 

zamówienia.   

7) W ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych” podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest 

niezbędne w związku  z zawarciem umowy między Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych 

CUMULUS, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w celu realizacji projektu, a konsekwencją 

odmowy ich podania jest niemożliwość wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak również 

zawarcia umowy o udzielenie tego zamówienia. 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  

w tym w tym w efekcie profilowania (Art. 22 RODO)*. 

9) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie i w granicach określonych 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

10) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

a) na podstawie Art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b)  na podstawie Art. 16 RODO - sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Rozeznania rynku ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) **; 

c) na podstawie Art. 18 RODO - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie 

ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)***; 

d) na podstawie Art. 21 RODO – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana 



 

 

 

danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

11) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) w związku z Art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w Art. 20 RODO; 

c) na podstawie Art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych [wyłączenie prawa do 

złożenia sprzeciwu dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie  Art. 6 ust. 

1 lit. b) oraz lit. c) RODO]. 

12) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane) 

 


