
 
 

ZAPROSZENIE 

 DO SKŁADANIA OFERT 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie  

zaprasza do złożenia oferty na usługę prawną 

w projekcie finansowanym ze środków EFS 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty, na usługę 

prawną w  ramach realizowanego Projektu: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Zadanie 1. Przygotowanie OPS do wprowadzenia zmiany funkcjonowania OPS. 

 

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8. ze względu na wartość zamówienia 

oszacowaną poniżej kwoty 30.000 EURO. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa prawna w ilości 30 godzin zegarowych w  ramach 

realizowanego Projektu: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Niemodlinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zadanie 1. 

Przygotowanie OPS do wprowadzenia zmiany funkcjonowania OPS, polegająca na: 

1) opracowaniu zarządzenia i regulaminu organizacyjnego, w tym schematu 

organizacyjnego OPS; 

2) przygotowaniu / opracowaniu wzorów umów o pracę, porozumień związanych z 

zatrudnieniem pracowników; 

3) opracowaniu innych zarządzeń, jeżeli stwierdzona zostanie potrzeba zmian przez 

Zamawiającego; 

4) opracowanie szeregu dokumentów określających zasady i procedury działania jednostki 

po zmianach; 

5) opracowanie zakresów czynności pracowników w poszczególnych zespołach zgodnie z 

regulaminem konkursu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi 

klienta”. 

 

4. MIEJSCE I TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFE RTY 

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@opsniemodlin.pl 

wyłącznie na wzorze oferty (zał. nr 1, skan oferty z podpisem), w terminie do dnia 02.11.2020 

r. do godziny 17 -tej. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. 
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5. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: Edyta Kapuścińska tel. 77 4607945 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu nastąpi po uprzednim 

zawarciu umowy, a następnie zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na: Gmina Niemodlin ul. Bohaterów 

Powstań Śląskich 37,   49-100 Niemodlin NIP: 9910316271 (nabywca), Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 

Niemodlin (odbiorca). Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od daty 

doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego;  

2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia 

przesłanych dokumentów lub doprecyzowania przesłanych ofert; 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania 

przyczyn. 

 

7. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1) Wzór oferty 

2) Klauzula informacyjna  

 

KIEROWNIK 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

/-/ 

Edyta Kapuścińska 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


