Warszawa, 28 marca 2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2022/NORW
Konfederacja Lewiatan zaprasza do składania ofert dotyczących opracowania merytorycznego
ekspertyzy/analizy dotyczącej rekomendacji dla zmian w procedurach dotyczących zezwolenia na pracę
dla cudzoziemców - porównanie istniejących przepisów i praktyki.
1.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG
na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest finansowane w ramach projektu
„Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę
pracodawców” finansowany przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach
Programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"; Project Contract nr 2019/101979.
Przedmiot zamówienia według klasyfikacji CPV:
92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów
2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne ekspertyzy/ analizy dotyczącej
rekomendacji dla zmian w procedurach dotyczących zezwolenia na pracę dla cudzoziemców porównanie istniejących przepisów i praktyki.
obszarze legalizacji pobytu i zatrudnienia pracowników spoza UE
3.

Termin realizacji zamówienia

1 miesiąc od podpisania umowy
4.

Szczegółowy opis zamówienia

Zamówienie obejmuje:


Opis istniejących i funkcjonujących procedur m.in.:

- zezwolenie na pobyt i pracę;
- zezwolenie na pobyt w zawodzie wymagającym szczególnych kwalifikacji (niebieska karta);
- zezwolenia na pracę (wszystkich typów).


Wskazanie dobrych i złych praktyk stosowanych przez 3 wybrane Urzędy Wojewódzkie pod
kątem:

- jak wygląda dana procedura/ przesłanki z przepisów w danym urzędzie
- jak interpretowane są przepisy przez dany urząd,
- jakie są różnice przy dokumentach jakie należy złożyć/ sposobie wypełniania wniosków,
- jakie są różnice w komunikacji z urzędem i szybkości działania,
- jakie wymagania co do procedury mają niektóre urzędy (które nie mają podstaw prawnych)
Ekspertyza winna być napisana prostym przystępnym
znormalizowanych, w języku polskim.

językiem

o objętości 10-20 stron

Projekt: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców”
finansowany przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"


Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue– Decent Work”,
Project: “Improved social dialogue in Poland: a model for initiating social dialogue by employer organization”

5.

Wymogi dotyczące Wykonawcy

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują ekspertem albo samodzielni
eksperci spełniający łącznie wszystkie poniższe warunki:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub pokrewne;
- doświadczenie w analizach dotyczących zatrudniania cudzoziemców weryfikowane jako (wystarczy
spełnienie jednego z poniższych warunków):




praca w kancelarii prawnej i wykazanie się wykonaniem co najmniej 5 ekspertyz/analiz/
artykułów dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców z krajów trzecich w Polsce
(spoza UE), albo
co najmniej 3 letni staż w polskiej instytucji zajmującej się legalizacją pracy i pobytu
cudzoziemców z krajów trzecich na stanowisku na którym wykonywane obowiązki wiążą się
bezpośrednio z realizacją zadań dot. przedmiotowych procedur.

6. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunek dotyczący bezstronności: Wykonawca oraz osoby wyznaczone przez Wykonawcę
do wykonania zamówienia, nie może/nie mogą być powiązany/powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, o których mowa w pkt 5.
3) złożyli ofertę zawierającą wszystkie wymagane elementy opisane w pkt. 8.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły “spełnia/nie
spełnia” na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów winno
jednoznacznie wynikać, że Oferent spełnia ww. warunki.
7. Sposób przygotowania oferty
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
2) Oferent złoży ofertę na wszystkie elementy składowe wymienione w zapytaniu.
3) Oferent określi całkowitą cenę brutto stanowiącą całość Zamówienia, całkowita cena brutto musi
obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z
warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. Ustalenie prawidłowej stawki
podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy.
4) Cenę, o której mowa w pkt. 3, należy podać w PLN.
5) Oferta musi zawierać następujące elementy:



Formularz Oferty wraz z wykazem doświadczenia – Załącznik nr 1,
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym oraz Klauzula informacyjna – Załącznik nr 2,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania
dokumentów, o których mowa w pkt 5.

Wykonawcy do przesłania/uzupełnie nia

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji ceny brutto, jeżeli
zaproponowana przez Oferenta cena przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
opłacenie zamówienia.
8. Termin składania ofert
5 kwietnia 2022 r.
9. Sposób składania ofert
Oferta musi zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpietrzak@lewiatan.org
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. Ocena ofert

1

Nazwa kryterium

Waga (%)

Cena

100%

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone w następujący sposób:
Całkowita cena brutto w ofercie najtańszej
-------------------------------------------------------Całkowita cena brutto w ofercie badanej

x 100 = LPC

LPC – liczba punktów oferty badanej za całkowitą cenę brutto wykonania Zamówienia.
11. Inne informacje dotyczące organizacji procesu wyboru oferty
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyny.
2) Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 9 nie będą rozpatrywane.
3) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) skontaktowania się ze wszystkimi lub z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania ofert bądź w celu przedstawienia przez Wykonawców dokumentów
potwierdzających doświadczenie wskazanych w ofercie eksperta/ekspertów;
b) poprawienia oczywistych omyłek pisarskich;
c) odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
d) rezygnacji z realizacji Zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub rezygnacji
bez podania przyczyny;
e) negocjacji warunków realizacji zamówienia (po wyborze Wykonawcy);
4) Od wyboru ofert nie przysługuje odwołanie.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w trakcie realizacji Zamówienia, które
Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić.
6) Umowa zostanie sporządzona przez Zamawiającego i podpisana przez Wykonawcę nie później niż
5 dni od jej przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego.
7) Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania
Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
8) Zamawiający zastrzega, że całkowita cena brutto stanowi informację publiczną
w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez
Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie
odrzucona.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty tylko za zrealizowaną część zamówienia.
10) Zamówienie odebrane będzie na podstawie protokołu odbioru ekspertyzy. Po podpisaniu
przedmiotowego protokołu bez zastrzeżeń Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie.
11) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień
uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego w
przypadkach i na warunkach określonych w Wytycznych- w razie pojawienia się takiej potrzeby w
projekcie
12) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pełnię autorskich praw majątkowych do
wszystkich materiałów opracowanych w toku realizacji Zamówienia.
12. Określenie warunków zmian w umowie
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową
realizacją projektu;
b) przedłużenia/skrócenia okresu realizacji projektu;
c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy.
2) Po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych.
3) Zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Innovation Norway.
4) W okoliczności zaistnienia po zawarciu umowy przypadku siły wyższej niezależnej od stron, której
strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, jak również nie mogły jej zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności.
Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie
drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły
wyższej.

