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Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie art.  2 ust 1 pkt 1)  ustawy z dnia  11 września  2019 r.  Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza
do składania ofert na usługę polegająca na realizacji wsparcia w formie doradztwa zawodowego w ramach
zadania nr 1 „Diagnoza potrzeb uczestników” w ramach realizowanego projektu „W aktywności siła ”. Projekt
dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020,  Oś  priorytetowa  11  Włączenie  społeczne,
Działanie 11.1 Aktywne włączenie, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 31 grudnia
2019  r.  nr  umowy  RPLU.11.01.00-06-0033/19-00  pomiędzy  Województwem  Lubelskim  –  Wojewódzkim
Urzędem  Pracy  w  Lublinie,  a  Gminą  Lublin/  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Rodzinie  w  Lublinie.  Nr
postępowania 8/2021.  

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi doradcy zawodowego w ramach zadania 1 „Diagnoza
potrzeb  uczestników”  w  związku z  realizacją  projektu  „W aktywności  siła”  szerzej  określonego w opisie
przedmiotu zamówienia załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Wykonawca zapozna się ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3. Wykonawca zobowiązany
jest wypełnić załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy, załącznik nr 2.1 Wycena Wykonawcy i 2.2 Wykaz osób
wyznaczonych do realizacji  zamówienia  oraz oświadczenia  stanowiące załączniki  nr  1.1  i  1.2,  podpisać
przez osobę upoważnioną i dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według poniższych kryterium:
Oferowana cena – 100%
Kompletne podpisane oferty wraz z załącznikami prosimy dostarczyć: 

1. W oryginale na adres: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie 
ul. M. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin, pok. 101 (Sekretariat)
2. W formie skanu na adres poczty elektronicznej:
zamowienia@mopr.lublin.eu
3. Faxem pod nr  fax. 81 466-53-00

Termin składania ofert upływa w dniu 03 marca 2021 r. o godzinie 14.00 (liczy się data wpływu do
siedziby Zamawiającego)

Osoba do kontaktu: 

1. w kwestii formalnej Anetta Różańska  – tel. 81 466-53-43
2. w kwestii merytorycznej Małgorzata Kuśmierska -  tel. 81 466-53-34

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 1.1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
3. Załącznik nr 1.2  – Oświadczenie o miesięcznym limicie zaangażowania zawodowego
4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
5. Załącznik nr 2.1 –  Wycena wykonawcy
6. Załącznik nr 2.2 – Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
7. Załącznik nr 3 –  Wzór umowy
8. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

Projekt „W aktywności siła” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 


