
 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/V/2020 z dn. 19.05.2020 r. 

Dotyczy usługi świadczenia doradztwa prawnego dla organów prowadzących i szkół 

 

Opis projektu, którego dotyczy zamówienie:  

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy wraz z 4ES Non Profit Sp. z o.o. oraz Gminą Gozdnica 

realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” nr 

POWR.02.14.00-00-1009/19. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności dla minimum 

4000 osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez 

 wyłonienie 20 grantobiorców  

 oraz zapewnienie im wsparcia merytorycznego w postaci szkoleń, doradztwa, wizyt 

studyjnych związanych z utworzeniem i efektywnym funkcjonowaniem 20 Lokalnych 

Ośrodków Wiedzy i Edukacji (dalej LOWE). 

 

Od 1 czerwca 2020 r. wyłonione 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji rozpocznie działalność 

w zakresie aktywizacji osób dorosłych, realizując ofertę zgodną z Modelem przygotowanym przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród wyłonionych LOWE są organy prowadzące szkoły: m.in. 

takie podmioty jak: jednostki samorządu terytorialnego (gmina/powiat/województwo), 

jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki, stowarzyszenia. Podmioty funkcjonują na obszarze 4 

województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko- mazurskie. Lokalne 

Ośrodki Wiedzy i Edukacji są tworzone w szkołach, wykorzystując potencjał kadry nauczycieli, 

infrastrukturę do aktywizacji osób dorosłych, w tym m.in. prowadzenia szkoleń/kursów.  

Opis przedmiotu zamówienia: 

4ES Non Profit Sp. z o.o. gwarantuje 20 organom prowadzącym i szkołom wsparcie merytoryczne 

w zakresie prawnego tworzenia i funkcjonowania LOWE  (20 LOWE x 15 godzin = 300 godzin łącznie). 

W związku z powyższym kierujemy zapytanie o wycenę usługi świadczenia doradztwa prawnego 

w zakresie tworzenia i funkcjonowania 20 LOWE w okresie od 01.06.2020 do 30.11.2021. Łączna 

liczba godzin doradztwa wyniesie 300 godzin (20 LOWE x 15 godzin). Koszt kalkulacji powinien 

zawierać wyłącznie koszt świadczenia usługi bez kosztów dojazdu. Podmiot świadczący doradztwo 

prawne będzie odpowiedzialny m.in. za: 

 opracowanie opinii prawnych,  

 przygotowanie dokumentów związanych z utworzeniem LOWE i jego funkcjonowaniem (np. 

wzory umów z osobami prowadzącymi szkolenia).  

 prowadzenie zindywidualizowanego wsparcia prawnego dla szkół oraz organów 

prowadzących szkoły dostosowanego do specyfiki i potrzeb każdego z podmiotów. 

Warunki: 

 wykształcenie wyższe prawnicze,  

 uprawnienia radcy prawnego/adwokata,  



 

 

 posiadanie wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego, min. 2 letnie doświadczenie 

praktyczne w opracowywaniu ekspertyz, analiz i opinii prawnych, doświadczenie 

w prowadzeniu konsultacji. 

 

Oferty cenowe (wzór stanowi Załącznik nr 1) należy przesyłać do dnia 26.05.2020 r. na adres: 

przemek.kamycki@4es.com.pl   
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--------------------------------------------        Załącznik nr 1 

(imię i nazwisko/nazwa firmy) 

--------------------------------------------- 

(nr telefonu, e-mail) 

 

Oświadczam, iż spełniam warunki uprawniające do realizacji usługi doradztwa prawnego w zakresie 

tworzenia i funkcjonowania 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji zgodnie z treścią ROZEZNANIA 

RYNKU nr 1/V/2020 z dn. 15.05.2020 r. w tym posiadam: 

 wykształcenie wyższe prawnicze 

 uprawnienia radcy prawnego/adwokata 

 wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego, min. 2 letnie doświadczenie praktyczne 

w opracowywaniu ekspertyz, analiz i opinii prawnych, doświadczenie w prowadzeniu 

konsultacji. 

 

 

Proponuję cenę (brutto) ……………………………………. PLN (słownie: ………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………..) za 1 godzinę świadczenia usługi. 

 

Łączna wartość realizacji 300 godzin usługi wyniesie (brutto): ……………………………………. PLN (słownie:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

 

 

 

         -------------------------                                                                                                       -------------------------- 

          (miejscowość, data)                                                           (podpis) 

 


