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KRAKÓW, 15.09.2017 

 

 

Nr postępowania: 01_RR/Szczyt/9.1.2/USL/2017 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ  

 

 

1. Zapytanie o cenę dotyczące wyboru wykonawców usług w zakresie doradztwa 

prawnego oraz doradztwa kredytowego w ramach rozeznania rynku. Usługi będą 

świadczone w ramach projektu „Zdobądź własny szczyt – nowe podejście do aktywizacji 

społeczno-zawodowej”, który jest realizowany w ramach osi 9 Region Spójny Społecznie, 

Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 

 

 

2. ZAMAWIAJĄCY:  

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. 

ul. Łężce 23, 30-614 Kraków 

tel./fax: (12) 423 66 90 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy 

Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160041, o numerze NIP  

679-000-51-17, numerze REGON 351502209, kapitale zakładowym w wysokości  

52 000,00 w całości opłaconym. 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego oraz 

kredytowego dla uczestników projektu „Zdobądź własny szczyt – nowe podejście do 

aktywizacji społeczno-zawodowej”, o łącznej liczbie godzin 270, na terenie Powiatu 

Suskiego, Nowosądeckiego, m. Nowy Sącz, Nowotarskiego i Limanowskiego. Liczba 

uczestników może ulec zmianie. Zamówienie obejmuje realizację 2 zadań. 

 

ZADANIE 1: ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO. 

 

Przez „świadczenie usług doradztwa prawnego” rozumie się świadczenie doradztwa 

prawnego na rzecz Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych i 

ustawy prawo o adwokaturze, a w szczególności: 

1) z zakresu prawa gospodarczego (opinie prawne dotyczące zagadnień związanych z 

prawem gospodarczym, w odniesieniu do konkretnego problemu uczestnika, 

wskazując uczestnikowi możliwe rozwiązania oraz ewentualne ryzyka, związane z 

wyborem danego rozwiązania), 

2) z zakresu prawa karnego (porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania 

karnego i wykonawczego, wyroki karne itp.), 

3) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody i separacje, podział majątku 

wspólnego, alimenty), 
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4) z zakresu prawa cywilnego.  

ZADANIE 2: ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA KREDYTOWEGO. 

Przez świadczenie usług doradztwa kredytowego rozumie się świadczenie doradztwa na 

rzecz Zamawiającego, w szczególności pomoc w wychodzeniu z problemów związanych z 

zadłużeniami, niespłaconymi „chwilówkami”, które są powodem niepodejmowania pracy 

przez Uczestników projektu. W zakres usługi wchodzi doradztwo kredytowe i finansowe. 

4. Czas trwania zamówienia 29-09-2017 do 30–06-2019, 

 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych , 

 

6. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Zadania obejmują prowadzenie doradztwa prawnego i kredytowego. 

2. Doradztwo będzie prowadzone na terenie województwa małopolskiego, w lokalizacjach 

wskazanych przez Zamawiającego: Powiat Suski, Nowosądecki, m. Nowy Sącz, 

Nowotarski i Limanowski. O dokładnym miejscu doradztwa zamawiający poinformuje 

wykonawcę każdorazowo w zamówieniu do jego realizacji.  

3. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

4. Wielkość zamówienia – 270 h zegarowych: 

a. Doradztwo prawne – 135 h, 

b. Doradztwo kredytowe – 135 h, 

5. Okres realizacji zamówienia od 29-09-2017 do 30–06-2019, 

6. Oferent wskaże cenę świadczonej usługi, w przeliczeniu na jedną godzinę, która będzie 

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją doradztwa. 

 

7. Kryteria dostępu (opis warunków koniecznych do spełnienia przez Oferentów): 

1. Kryteria dostępu obejmują posiadanie przez Oferenta: 

a. Uprawnienia do wykonywania zawodu (jeśli są wymagane), 

b. min. 2 lat praktyki w zawodzie, 

c. Mobilności umożliwiającej dojazd w miejsce wskazane przez Zamawiającego na 

terenie wskazanych w zapytaniu. 

 

 

8. Kryteria wyboru oferty 

 

ZADANIE 1 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

A. CENA – 100 % 

 

ZADANIE 2 

 1.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

A. CENA – 100 % 
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9. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:  

Ofertę należy sporządzić na druku „OFERTA”- Załącznik 1 do niniejszego zapytania o cenę. 

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres r.kubacka@itk.krakow.pl lub osobiście/pocztą 

tradycyjną/kurierem na adres: 

 

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. 

ul. Łężce 23 

30-614 Kraków 

Tel./fax: (12) 423 66 90 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2017 r. do godz. 8:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Podpis    
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