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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat stosowania 

zamówień społecznie odpowiedzialnych. 

 

Szczegółowy zakres zadań: 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dwóch spotkań informacyjnych dla przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania klauzul i aspektów społecznych 

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129). 

Spotkania zostaną przeprowadzone w formie warsztatowej z zastawaniem metod aktywnych i ćwiczeń. 

W ich trakcie uczestnicy poznają zasady praktycznego stosowania m.in.: 

− klauzuli zastrzeżonej (art. 94 PZP); 

− określania wymagań związanych z realizacją zamówienia obejmujących aspekty społeczne lub 

związane zatrudnieniem w toku realizacji zamówienia (art. 96 PZP); 

− uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz 

projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (art. 100 PZP). 

 

Do zadań Wykonawcy należy:  

1. Przekazanie do akceptacji materiału merytorycznego i prezentacji multimedialnej najpóźniej 5 dni 

przed terminem  pierwszego spotkania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w przygotowanych materiałach logo projektu „Efekt 

synergii”, logo promocyjne województwa lubuskiego, znak Funduszy Europejskich, znak Unii 

Europejskiej oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego –  Lubuskie 2020. Szablony prezentacji oraz logotypy przekaże Zamawiający po 

podpisaniu umowy.  

Odbiorcy usługi: 

Odbiorcami usługi są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w tym pracownicy jednostek 

organizacyjnych JST.  W spotkaniach informacyjnych będzie uczestniczyło po 15 osób w każdym (z uwagi 

na charakter warsztatowy spotkania i aktywny udział uczestników). 

Termin i miejsce świadczenia usługi: 

Spotkania odbędą  się w terminie pomiędzy 6 a 10 grudnia 2021 r.  Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do przesunięcia terminu realizacji usługi.  O konkretnych terminach i miejscach spotkań Zamawiający 

będzie informował minimum 7 dni przed  planowanym spotkaniem. Wszystkie koszty zawierają się w 

wynagrodzeniu eksperta. 

Wymiar godzinowy świadczonej usługi: 

Każde spotkanie obejmuje 5 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna zajęć jest równa 45 min.) 



 

  

 

   

Szczegółowe wymogi dotyczące Wykonawcy: 

1) wykształcenie wyższe prawnicze; 

2) minimum pięcioletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej, tj. 

praca 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 z dnia 11 września 2019 r. 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; 

– Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynu-

jąca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wod-

nej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U. L 134 z 30.04.2004); 

– Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. dotycząca 

koordynacji procedur przetargów publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz usługi (Dz. 

U. L 134 z  30.04.2004); 

– Dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. L 94 z 28.03.2014); 

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i  usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. U. L 94 z 28.03.2014). 

 

 

 


