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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zamawiający: 
 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego             

w Polkowicach 

ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice 

tel. 76 7461570, fax. 76 7461571 

popppidm@polkowice.edu.pl   

www.polkowice.edu.pl 

 

KIERUJE ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące objęcia stanowiska radcy prawnego 

 

1. Przedmiot zamówienia: 
 

Objęcie stanowiska radcy prawnego w ramach realizacji projektu „Nowa jakość systemu 

doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie 

rozwoju szkół. 
 

Szczegółowy przedmiot zamówienia: 

1) Udzielanie porad prawnych oraz wydawanie opinii prawnych związanych z realizacją projektu, 

2) Weryfikacja umów, aktów prawnych dotyczących realizacji projektu. 
 

Wymagania: 

1) Wykształcenie  co najmniej wyższe II stopnia, 

2) Uprawienia radcy prawnego, 

3) Przynależność do Okręgowej Izby Radców Prawnych. 
 

2. Termin realizacji zamówienia oraz forma i wymiar zatrudnienia: 
 

Umowa zlecenie 5 godz./ m-c, na okres realizacji projektu VIII 2013r. – VII 2015r. 

 

3. Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać w siedzibie POPPPiDM. 
 

Osoba do kontaktu: Renata Czapczyńska – dyrektor, tel.76 7461570,  tel. kom. 603087782. 

 

4. Oferty należy składać do dnia 09.08.2013r. do godziny 10
00

 w siedzibie POPPPiDM                   

w Polkowicach. 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać lub przesłać                         

w wyznaczonym terminie na adres: Powiatowy Ośrodek  Poradnictwa Psychologiczno – 

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice,        

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na stanowisko radcy prawnego projektu „Nowa 

jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim”. 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. 
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Kryteria oceny ofert: 

1) Cena 100%, 

2) Cenę należy podać w złotych polskich, cyfrowo oraz słownie,  

w wartości brutto. 

5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 

2) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

6. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 14.000 euro postępowanie jest 

prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

7. Po dokonanym wyborze Zamawiający może zawrzeć z wybranym oferentem umowę                 

w formie pisemnej. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji cen z wybranymi oferentami. 

 

 

Dyrektor POPPPiDM 

 Renata Czapczyńska 
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Załącznik 

do zapytania ofertowego 

z dnia 02.08.2013r. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

dotyczący objęcia stanowiska radcy prawnego 

w ramach projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Nazwa i adres oferenta: 
 

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

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

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

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

 

Cena ogółem (za 1 miesiąc wykonywania prac związanych z objęciem stanowiska radcy 

prawnego): 

 

Cena brutto: ...................................... 

Słownie: ...................................................................................................................................... 

 

Cena jednostkowa (za 1 godzinę wykonywania prac związanych z objęciem stanowiska 

radcy prawnego): 

 

Cena brutto: ...................................... 

(słownie: ............................................................................................................) 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 
      DATA I PODPIS OFERENTA 


