
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PONIŻEJ 14 TYS. EURO.  

 
Nabór eksperta/ki do merytorycznego wsparcia w opracowaniu 2 ekspertyz mających na celu 

sformułowanie zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących organizacji  

i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego na szczeblu powiatu oraz województwa  

w ramach projektu systemowego pt. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów 

wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, realizowanego w ramach PO KL, 

Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 

Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora. 

 

1. Zamawiający 

 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Departament Pożytku Publicznego  

ul. Nowogrodzka 1/3/5  

00-513 Warszawa  
 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zapytania jest nabór eksperta/ki do merytorycznego wsparcia w opracowaniu 2 

ekspertyz dotyczących sformułowania zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego skierowanych: 

a) na poziom powiatu,  

b) na poziom województwa. 

Zalecenia będą skierowane do władz samorządowych (odpowiednio szczebla powiatowego  

i wojewódzkiego). Propozycja ww. zaleceń będzie opierać się na rozwiązaniach modelowych  

i rekomendacjach dla polityki państwa zawartych w opracowaniu: „System nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, opracowanych w ramach projektu 

systemowego pt. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego w Polsce, realizowanego w ramach POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe  

dla trzeciego sektora.  

Zalecenia będą w sposób syntetyczny odzwierciedlać wnioski płynące z realizacji ww. projektu 

systemowego. Zalecenia zostaną oparte o trzy koncepcje, o których mowa w modelu oraz zostaną 

opracowane dla każdej z nich oddzielnie.  

 

3. Wykonawca zadania 

 
Wykonawcą zadania może być osoba, która posiada praktyczne doświadczenie w zakresie  

funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz w opracowywaniu ekspertyz/analiz w zakresie 

polityk publicznych szczebla samorządowego. Powinna również posiadać wiedzę z obszaru 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego.   



 

 

 

4. Termin realizacji zadania 

 
W marcu 2014 Wykonawca będzie współpracował i służył fachowym wsparciem ekspertom 

wykonującymi ekspertyzy mające na celu sformułowanie zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego na 

szczeblu powiatu oraz województwa.  

W terminie do 28 marca 2014 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępną wersję 

opracowania zawierającego uwagi do ekspertyzy mającej na celu sformułowanie zaleceń 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego, w wersji elektronicznej i papierowej (2 egzemplarze). Ostateczna 

wersja opracowania zawierającego szczegółowe uwagi do ekspertyzy zostanie dostarczona 

Zamawiającemu do dnia 4 kwietnia 2014 r. 

 

 

5. Oferta 

 

Oferta zawierać powinna: 

- CV, 

- dokumentację potwierdzającą doświadczenie w zakresie wymogów przedstawionych  

w przedmiotowym zapytaniu, 

- propozycję ceny. 

 

6. Termin składania ofert 

 

Oferty należy przesłać na adres Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Ekspertyza  

dot. poradnictwa prawnego i obywatelskiego” oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

marta.szymczyk@mpips.gov.pl. w terminie do dnia 27 lutego 2014 r. (decyduje data stempla 

pocztowego i data wpływu na adres e-mail). 

 

7. Kryteria wyboru oferty 

 

O wyborze oferty będą decydowały następujące kryteria: 

- doświadczenie oferenta, 

- cena. 

Wybór eksperta/ów nastąpi na podstawie analizy nadesłanych ofert przez komisję złożoną  

z pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Po wyborze Wykonawcy, zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków i ceny 

zamówienia.  
 

mailto:marta.szymczyk@mpips.gov.pl.


 

 

 

7. Kontakt 

 

Wszelkich informacji merytorycznych                            

i organizacyjnych udziela: 

Marta Szymczyk, Aleksandra Krugły 

tel. (22) 693 47 92, (22) 693 46 22 

fax. (22) 663 46 60 

e-mail: marta.szymczyk@mpips.gov.pl, 

aleksandra.krugly@mpips.gov.pl 

 

* Podpisanie umowy cywilno-prawnej z wybranym podmiotem nastąpi po uzyskaniu zgody 

Instytucji Pośredniczącej II stopnia na realizację działania. 

 

 

mailto:anna.strzala@mpips.gov.pl

