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Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
Ul. Hoża 1 
60-591 Poznań 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU 
 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą przy ul. Hożej 1, 60-591 Poznań, 
reprezentowana przez Bartosza Witkowskiego - Prezesa Zarządu, realizująca Projekt: „Mieszkania 
wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, 
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - 
projekty konkursowe Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2014-2020. 
 
Opis specyfiki projektu: 
 

Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 28 lutego 2021 roku 
w Poznaniu. Mieszkanie wspomagano-treningowe jest formą pomocy zapewniającą Uczestnikom 
projektu odpowiednie wsparcie przygotowujące do samodzielnego funkcjonowania (wsparcie 
opiekuna mieszkań, trening umiejętności interpersonalnych, trening umiejętności praktycznych, 
wsparcie psychologiczne, prawne itp.) Pobyt Uczestnika w mieszkaniu wspomagano-treningowym 
wynosi 6 miesięcy. Projekt skierowany jest m. in. do osób: zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, wymagających opieki i usług asystenckich o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, długotrwale bezrobotnych itp.  
 
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: 
 

Przygotowania co najmniej 250 aktów notarialnych (w okresie  wrzesień 2018 do wrzesień 
2020 roku) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art 777 § 1  pkt 4-5 kodeksu 
postępowania cywilnego, w którym dłużnik będący uczestnikiem projektu „Mieszkania 
wspomagane – treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 poddaje się 
dobrowolnie egzekucji wobec Zamawiającego do natychmiastowego wydania lokalu (mieszkania 
wspomagano-treningowego) w przypadku: 
• Wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez dłużnika-
Uczestnika (nieprzestrzeganie Regulaminu Mieszkania, niewykonywanie postanowień Umowy 
uczestnictwa w Projekcie) 
• Zakończenia umowy Uczestnictwa w projekcie (upływu czasu na który umowa została 
zawarta).  
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Przygotowanie aktów notarialnych nastąpi w okresie od daty podpisania umowy do 1 

września 2020 roku, w terminie przez strony szczegółowo ustalonym jednak nie później niż w 
terminie 7 dni od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o potrzebie 
przygotowania aktu notarialnego dla konkretnego uczestnika projektu. Zapłata za przygotowanie 
aktów będzie odbywać się w okresach miesięcznych w zależności od liczby przygotowanych aktów 
w danym miesiącu. 

 
Cena za przygotowanie aktu notarialnego winna obejmować dwa odpisy tego aktu (jeden odpis dla 
Uczestnika Projektu, jeden dla Zamawiającego) 
 
Termin złożenia oferty: do 16 września 2019 

Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia złożenia zamówienia 
 
Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
Zapytanie kieruje się w celu rozpoznania rynku i nie jest ono równoznaczne ze złożeniem oferty na 
świadczenie wymienionej usługi. 
 
Osoba uprawniona do kontaktu: 
Karolina Piotrowska: 730 250 210 e-mail: k.piotrowska@firs.org.pl 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

Miejscowość:………..data ……….. 
FORMULARZ OFERTY 

 
w postępowaniu zgodnym z procedurą rozeznania rynku na przygotowanie: 
Aktów notarialnych o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art 777 § 1  pkt 4-5 
kodeksu postępowania cywilnego w przypadku: 

1. Wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez dłużnika-
Uczestnika (nieprzestrzeganie Regulaminu Mieszkania, niewykonywanie postanowień 
Umowy uczestnictwa w Projekcie) 

2. Zakończenia umowy Uczestnictwa w projekcie (upływu czasu na który umowa została 
zawarta). 

 
• Projekt: „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” 
• Termin realizacji zamówienia:  7 dni od dnia złożenia zamówienia 
• Miejsce:  Poznań 
 
1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
NIP: 
REGON: 
 
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia: 
 

Przedmiot 

 zamówienia 

Cena netto/1 szt. Cena brutto/1szt. Ilość Kwota łącznie brutto 

Akt notarialny o dobrowol-

nym poddaniu się egzekucji 

na podstawie art 777 § 1  pkt 

4-5 kodeksu postępowania 

cywilnego 

   

250 

 

 
 
 
 
…..................................................................................... 
(pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 


