
 

  

 

   

  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa specjalistycznego w zakresie stosowania za-

mówień społecznie odpowiedzialnych  

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 

7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii 

społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS, w związku z realizacją 

projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. 

Usługa doradztwa specjalistycznego polega na świadczeniu porad w zakresie zasad udzielania 

zamówień publicznych z zastosowaniem aspektów i klauzul społecznych: 

– na podstawie ustawy Pzp 

– w zamówieniach poniżej 130 tys. zł 

– w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. 

Doradztwo specjalistyczne obejmuje m. in. konsultowanie propozycji zapisów w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) i w projektach umów. 

Doradztwo może być świadczone w trakcie spotkań w siedzibach jednostek samorządu terytorialnego lub 

ich jednostek organizacyjnych, jak również zdalnie np. telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną. 

 

II. Wymiar godzinowy usługi doradztwa specjalistycznego: 50 godzin. 

 

III. Odbiorcy usługi doradztwa specjalistycznego: 

Odbiorcami usługi doradztwa specjalistycznego będzie od 5 do 7 jednostek samorządu terytorialnego lub 

ich jednostek podległych z terenu województwa lubuskiego. Odbiorcy usługi zostaną wskazani przez 

Zamawiającego. Doradztwem specjalistycznym zostaną objęte gminy i powiaty, które zgłoszą swój akces 

do udziału w projekcie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pt. „EFEKT 

SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” i będą chciały zastosować aspekty lub klauzule 

społeczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

IV. Termin i miejsce świadczenia usługi: 

Doradztwo specjalistyczne będzie świadczone w terminie:  październik 2021 r.   – styczeń 2022 r. na 

terenie województwa lubuskiego. O konkretnych terminach i miejscach spotkań Zamawiający będzie 

informował minimum 7 dni przed  planowanym terminem. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z 

dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem. Wszystkie koszty zawierają się w wynagrodzeniu 

Wykonawcy. 

 

V. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:  

1. Opracowanie sprawozdania po zakończeniu usługi doradztwa specjalistycznego. Sprawozdanie po-

winno zawierać: informacje o jednostkach, dla których świadczono doradztwo oraz o zastosowanych 



 

  

 

   

klauzulach/aspektach społecznych w konsultowanych postępowaniach. Wykonawca dostarczy spra-

wozdanie Zamawiającemu najpóźniej wraz z ostatnim rachunkiem/fakturą za wykonanie usługi. Za-

mawiający może żądać sprawozdania częściowego, które powinno być dostarczone w ciągu 7 dniu 

od dnia wezwania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w przygotowanych materiałach, logo ROPS w Zie-

lonej Górze, logo promocyjne województwa lubuskiego, znak funduszy europejskich, znak unii euro-

pejskiej oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyj-

nego – Lubuskie 2020. Szablon oraz logotypy przekaże Zamawiający po podpisaniu umowy.  

 

VI. Szczegółowe wymogi wobec Wykonawcy: 

1) wykształcenie wyższe prawnicze; 
2) minimum pięcioletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej, tj. 

pracą na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie 
obsługi zamówień publicznych; 

3) realizacja co najmniej 5 szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom 
społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym w ostatnich 3 latach przed upływem terminu 
składania oferty; 

4) znajomość: 
– ustawy Prawo zamówień publicznych; 
– ustawy o finansach publicznych; 
– ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 
– ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
– ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
– ustawy o zatrudnieniu socjalnym; 
– ustawy o spółdzielniach socjalnych; 
– Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020; 


