
 

Inowrocław, dnia 09.02.2018 r. 
 

Rozeznanie rynku 
w ramach projektu: „ Dzienny Dom Pobytu przy Parafii pw.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”  

 

1. Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą przy ul. Wojska 
Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, NIP: 5562402373, REGON: 040091827.  

1. Dotyczy: usługi poradnictwa prawnego świadczonego przez okres do 22 miesięcy dla 10 
Uczestników DDP przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu  

2. Usługa świadczona będzie w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r., w dni robocze tj.  

od poniedziałku do piątku.  
3. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodne 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020.   

4. Do składania ofert upoważnione są wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej (PES).  
 

Przedmiot rozeznania rynku: 
 
Przedmiotem niniejszego  rozeznania rynku jest wyłonienie prawnika/radcy prawnego/podmiotu 
świadczącego usługę poradnictwa prawnego. Usługa dotyczy organizacji porad prawnych dla 
uczestników projektu – podopiecznych Dziennego Domu Pobytu (osób niesamodzielnych z uwagi 
na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność), w tym m.in. pomoc w uzyskaniu informacji 
umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, dziedziczenie ustawowego  
i testamentowego, odpowiedzi na pytania i wątpliwości z jakimi borykają się uczestnicy projektu, 
udzielanie indywidualnych porad prawnych, co pozwoli podopiecznym DDP czuć się bezpieczniej w 
kwestii istniejących barier prawnych. 

 
Oferent powinien zapewnić realizację usługi przez prawnika/prawników spełniającego/ 

spełniających min. następujące kryteria: 

a) wykształcenie wyższe prawnicze, 

b) doświadczenie zawodowe min. 4 lata. 
 

Oferent wskaże min. 1 osobę będącą prawnikiem oraz spełniającą powyższe kryteria. 
 

Łączna liczba godzin w ramach usługi: 220 godzin (śr. 10h/miesięcznie). 
 

Miejsce realizacji zlecenia – siedziba DDP przy Parafii pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. 
Wojska Polskiego 20 

 
Osoba do kontaktu: 

 
Ks. Jan Maćkowiak - tel.: 600 952 683 lub na adres email: ciolas@poczta.onet.pl 

 
Termin i miejsce składania oferty: 

 
Oferty prosimy składać na załączonym formularzu do 16.02.2018 r. na adres: ciolas@poczta.onet.pl 

lub osobiście do siedziby Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu przy 

ul. Wojska Polskiego 20 

mailto:ciolas@poczta.onet.pl

