
Węgry, 23 grudnia 2016 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

na prowadzenie obsługi prawnej Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Żórawinie w okresie od dnia

01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) ze względu na to, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w
złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

1. Zamawiaj  ą  cy

Nazwa Zamawiającego: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 
Adres: ul. Młyńska 9, Węgry, 55-020 Żórawina 
Telefon: 71 31-65-116
e-mail: dzialrozliczen@wodociagizorawina.pl

2.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi prawnej Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Żórawinie.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie doradztwo we wszystkich sprawach, w tym wchodzących
w zakres  prawa cywilnego,  prawa pracy i  ubezpieczeń  społecznych,  prawa administracyjnego,  prawa
gospodarczego, prawa zmówień publicznych, a w szczególności:

1. Udzielenie porad prawnych,
2. Sporządzanie opinii prawnych,
3. Uczestnictwo w przygotowaniu projektów unijnych, w tym opiniowanie projektów unijnych
4. Prowadzenie  wspólnie  z  pracownikiem kadrowym wszelkich spraw z zakresu regulacji  prawa

pracy,
5. Dochodzenie i windykacja należności pieniężnych,
6. Reprezentacja  interesów Zamawiającego w sprawach,  w których  inne  podmioty  dochodzą  od

zakładu  należności  pieniężnych  lub  wykonania  określonych  czynności,  realizacji  roszczeń
odszkodowawczych związanych z działalnością zakładu,

7. Reprezentacja interesów Zamawiającego w sprawach dotyczących nieruchomości i ruchomości,
w szczególności urządzeń wodociągowych, związanych z funkcjonowaniem zakładu,

8. Uczestnictwo w przygotowaniu projektów aktów wewnętrznych Zamawiającego, 
9. Przygotowanie  pism  w  postępowaniu  administracyjnym  i  składanie  ich  w  imieniu

Zamawiającego,
10. Składanie  oświadczeń  woli  w  imieniu  Zamawiającego  w  zakresie  objętym  niniejszą  umową

i udzielonym przez Zamawiającego pełnomocnictwie,
11. Prowadzenie  spraw  Zleceniodawcy  w  postępowaniu  administracyjnym  przed  organami  I  i  II

instancji,
12. Prowadzenie  spraw  (zastępstwo  procesowe)  Zleceniodawcy  przed  sądami  powszechnymi

i administracyjnymi I i II instancji,
13. W  celu  realizacji  powyższych  obowiązków,  Wykonawca  będzie  obecny  w  siedzibie
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Zamawiającego 4 dni w miesiącu przez 4 godziny w ustalonych przez Zamawiającego dniach
i godzinach,

14. Wykonawca  zapewnia  również  świadczenie  usług  w  zakresie  usługi  prawnej  przez  kontakt
telefoniczny, faksowy i poczty elektronicznej we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do
15:00.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania umowy: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

4. Warunki udziału w post  ę  powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania

niniejszego zapytania ofertowego tj. dysponują lub będą dysponować osobą lub osobami, które
spełniają następujące warunki:
a) dysponują  osoba  lub  osobami  posiadającymi  uprawnienia  zawodowe  radcy  prawnego,

adwokata lub prawnika zagranicznego wykonującego stała praktykę na podstawie przepisów
ustawy z dna 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

b) dysponują osobą lub osobami, które w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie sporządziły co najmniej pięć
opinii,  ekspertyz,  memorandów  lub  innych  opracować  dotyczących  głównej  działalności
zakładu tj. zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowym odprowadzaniu ścieków.  

4) do postępowania na obsługę prawną mogą przystąpić podmioty/Kancelarie Prawne posiadające
minimum 3-letnie doświadczenie pracy jako Radca Prawny,

5) do postępowania na obsługę prawną mogą przystąpić podmioty/Kancelarie Prawne posiadające
doświadczenie  w  zakresie  głównego  przedmiotu  działalności  Zamawiającego  -  zbiorowe
dostarczanie wody i  odprowadzanie ścieków (dysponowanie osobami zdolnymi  do wykonania
zamówienia),

6) pozostają w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej

Celem wykazania, że Wykonawca spełnia warunki w procedurze udzielenia zamówienia, o którym mowa
w pkt 1,2,4 i 6 Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył w załączniku do oferty oświadczenie, iż spełnia
on warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia, o którym mowa w pkt 1,2,4 i 6.

Celem wykazania, że Wykonawca spełnia warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia, którym
mowa  w  pkt  3  Zamawiający  złoży  w  załączniku  do  oferty  wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu musi
jednoznacznie wynikać spełnienie warunku udziału, o którym mowa w pkt 3. 

5. Wykaz o  ś  wiadcze  ń   i dokumentów, jakie maj  ą   dostarczy  ć   wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w post  ę  powaniu

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
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1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 1), 
2) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji  działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, 

3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile
nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 

4) koncesja,  zezwolenie  lub  licencja,  jeżeli  ustawy  nakładają obowiązek  posiadania  koncesji,
zezwolenia  lub  licencji  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w zakresie  objętym  niniejszym
zamówieniem. 

5) oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego
6) dokumenty  potwierdzające  posiadanie  doświadczenia  w  zakresie  głównego  przedmiotu

działalności Zamawiającego – zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

6.Warunki płatności:
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury 
Vat. 

7. Informacja o sposobie porozumiewania si  ę   Zamawiaj  ą  cego z Wykonawcami

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Stanowisko Młodszy referent ds. księgowości 
Imię i nazwisko Marta Grzeszkiewicz
Telefon 71 31-65-116 wewn. 29
email dzialrozliczen@wodociagizorawina.pl
w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

8.  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiaj  ą  cy  b  ę  dzie  si  ę   kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów. Opis sposobu obliczania ceny

Przy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi  kryteriami  (przy  spełnieniu
wszystkich wymagań określonych w przedmiocie zamówienia):

• oferowana cena brutto – znaczenie 70 pkt.

Sposób obliczania:
Pk1=(Cn/Cr x70%) x 100
Pk1 – ilość punktów dla kryterium
Cn – najniższa oferowana cena
Cr – cena oferty rozpatrywanej

• doświadczenie w zakresie głównego przedmiotu działalności Zamawiającego - znaczenie 30 pkt.

Zamawiający  przyzna  1  pkt  w  kryterium  doświadczenia  za  sporządzenie  każdej  opinii,  ekspertyz,
memorandów  lub  innych  opracowań  związanych  z  główną  działalnością  zakładu,  o  których  mowa
w  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącym  posiadanego  zasobu  osobowego,  który  będzie  do
dyspozycji wykonawcy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Punktowana będzie  każda  z  opinii,  ekspertyz,  memorandów lub innych  opracowań (poza  tymi,  które
zostały wskazane jako spełniające warunki  udziału w postępowaniu) do limitu 30 pkt wskazanych przez
wykonawce.
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Cena oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5
groszy pomniejsza się, a końcówki powyżej 0,5 groszy zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi być podana
podana cyfrowo i słownie. Walutą ceny oferowanej jest polski złoty (PLN).  

Cena podana w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i musi zawierać wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena
może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia
należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” (załącznik Nr 1).

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  prowadzenia  negocjacji  z  podmiotami,  które  złożyły
najkorzystniejsze oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy  przesłać w  zamkniętej  kopercie  z  napisem  „Obsługa  prawna  Gminnego  Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Żórawinie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.” na
adres zamawiającego:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 
ul. Młyńska 9, Węgry, 55-020 Żórawina 

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 30 grudnia 2016 r. do godz. 10.00.
Wybór  najkorzystniejszej  oferty  nastąpi  w  dniu  29  grudnia  2016  roku,  o  wynikach  zostaną
poinformowani wszyscy Oferenci. 

11. Zał  ą  czniki

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

1) formularz ofertowy,  
2) Oświadczenie wykonawcy,
3) Wykaz osób,
4) Wzór umowy.
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