
 

 

 

 

 

 

Białystok,05.03.2013 r. 

ROPS.IV.POKL.3321.1/7/2013 
 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi doradczej świadczonej przez doradcę -

osobę fizyczną – rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach POKL dla cyklu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w 

zakresie prawnym, w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne 

doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. 

 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza osoby fizyczne, doświadczonych 

prawników -  specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do złożenia oferty cenowej 

na wykonanie usługi doradztwa prawnego dla przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych, zgodnie  

z poniższymi informacjami. Jednocześnie informuje, że w ramach świadczenia usługi doradczej ROPS nie 

zwraca kosztów dojazdu do miejsca wykonania usługi, noclegu ani wyżywienia w trakcie realizacji 

świadczenia usługi doradczej.   

 
Zakres usługi obejmuje: 

 doradztwo w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem zmian zawartych w ustawie a dnia 10 czerwca 2010 r.   

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, 

 doradztwo w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”, 

 doradztwo w zakresie powoływania grup roboczych – dokumentacja i metodyka pracy grup, 

 doradztwo w zakresie realizacji zadań zespołu interdyscyplinarnego i zadań grup roboczych 

(uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb, koordynacja podejmowanych 

interdyscyplinarnie działań), 

 pomoc w sporządzaniu dokumentacji zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych – podstawy 

prawne, wymogi formalne, przekazywanie informacji i danych osobowych w ramach zespołów 

interdyscyplinarnych/grup roboczych, 

 pomoc doradczą w stosowaniu przepisów karnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie, zgłaszania faktu 

przemocy organom ścigania, możliwości izolacji sprawcy od osoby doznającej przemocy,  

 pomoc doradczą w zakresie stosowania prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego - użytecznych 

w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i wykonywaniu władzy rodzicielskiej, w tym: w zakresie 

sytuacji prawnej dzieci w rodzinie z problemem przemocowym, otrzymania schronienia przez osoby 

doznające przemocy, możliwości uzyskania pomocy w środowisku lokalnym, 

 pomoc doradczą w zakresie innych, zgłoszonych przez uczestników cyklu LZI problemów prawnych 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 
Termin i formy realizacji usługi:  

Doradztwo prowadzone będzie od kwietnia 2013 roku do końca realizacji projektu w danym roku 

budżetowym, tj. do końca grudnia 2013 r. Wymiar godzinowy doradztwa wynosi 100 godzin.  

 

 



  

Doradztwo będzie realizowane poprzez bezpośrednie spotkania u Beneficjenta, stosownie do zgłoszonych 

potrzeb. Zasięg doradztwa obejmuje wszystkie gminy woj. podlaskiego. Doradca we własnym zakresie jest 

zobowiązany dojechać do miejsca świadczenia usługi doradczej.  

 

Oferta powinna zawierać: 

 Proponowaną stawkę brutto za godzinę doradztwa- uwzględniająca cały zakres usługi; 

 CV doradcy, opis doświadczenia w wyżej wymienionej tematyce doradztwa; 

 Oświadczenie doradcy, że posiada niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotowego zlecenia,  

w tym: 

1) wykształcenie wyższe prawnicze, 

2) co najmniej 5 - letnie doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Minimum dwie referencje doradcy dot. realizacji zadań w ww. tematyce, wystawionych na doradcę, 

który będzie wykonywał zlecenie. Referencja powinna zawierać pozytywną opinię o doradztwie i musi 

być wystawiona przez niezależny podmiot zewnętrzny. Referencje różne wystawione przez ten sam 

podmiot zewnętrzny będą liczone jako jedna referencja.  

 Oświadczenie doradcy, że w czasie wykonywania usługi doradztwa na rzecz Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Białymstoku – na podstawie złożonej oferty na skutek zapytania ofertowego – nie 

będzie wykonywał/a żadnego innego zlecenia w innym projekcie finansowanym ze środków 

publicznych, w tym w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

finansowanych z POKL, jak również w ramach innych programów NSRO (oświadczenie w załączeniu).  

 Oświadczenie, że usługę w pełnym zakresie oferent będzie świadczył osobiście. 

 

Kryterium wyboru oferty: 

 Kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie doradcy w wyżej wymienionej tematyce. 

 Zindywidualizowana ocena przydatności i kwalifikacji osoby (osób) skierowanych do świadczenia usług 

w Projekcie dla realizacji celów Projektu 

 Adekwatność doświadczenia i posiadanych umiejętności do proponowanej stawki cenowej  

(40% - cena, 60% - pozostałe kryteria oceny).  

 Przedłożenie wszelkich wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów. 

 

Zasady przyznania punktów: 

1. Za cenę najniższą oferta otrzyma 40%. Natomiast wartość procentowa pozostałych cen ofert będzie 

obliczana na podstawie wzoru: 

 

 

 
gdzie: 

P – procenty przyznane Oferentowi za cenę 

Cn – najniższa zaoferowana cena 

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej. 

 

2. Za pozostałe kryteria oceny oferent może otrzymać maksymalnie 60 % w podziale: 30 % za kwalifikacje 

merytoryczne oraz 30 % za doświadczenie. 

a) Kwalifikacje doradcy oceniane będą na podstawie złożonych kopii świadectw, dyplomów  

i innych zaświadczeń, potwierdzających ukończenie poszczególnych form szkoleniowych.  

Oferent może otrzymać maksymalnie 30%. 

b) Doświadczenie doradcy oceniane będzie na podstawie złożonego CV lub opisu doświadczenia: 

 za staż pracy doradcy w zakresie, którego dotyczy zapytanie ofertowe: 

 5 lat – 4 %, 

 od 6 lat do 10 lat – 7 %, 

 powyżej 10 lat – 15 %, 

 za liczbę zrealizowanych przez doradcę zadań w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym na 

podstawie przedstawionych referencji wystawionych na doradcę, który będzie wykonywał zlecenie. 



  

Referencja powinna zawierać pozytywną opinię o doradztwie i musi być wystawiona przez niezależny 

podmiot zewnętrzny. Referencje różne wystawione przez ten sam podmiot zewnętrzny będą liczone jako 

jedna referencja: 

 2 referencje – 4 %, 

 od 3 do 5 referencji – 7 %, 

 powyżej 5 referencji – 15 %. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 

przyczyny.  

 

Oferta przesłana drogą mailową zostanie uznana za dostarczoną, w momencie, gdy Zamawiający potwierdzi 

mailowo Oferentowi fakt jej otrzymania. 

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w Biurze Projektu Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok lub przesłanie na e– mail: 

projekt@rops-bialystok.pl w terminie do dnia 18 marca 2013 roku do godz. 12:00. 

 


