
Niemcza,  dnia 15.12.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot Zamówienia:

Zakup usługi w zakresie stałej bieżącej obsługi prawnej spółki Przedsiębiorstwo Komunalne 
sp. z o.o. z siedzibą w Niemczy”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 
    ul. Wrocławska 3a-3b
    58-230 Niemcza

2. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie jest prowadzone  w trybie zapytania ofertowego.
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji,
efektywności,  równego traktowania,  jawności  i  przejrzystości,  a  także  przy  dołożeniu  przez  osoby
przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności
przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  prawnej  polegającej  na  stałej,  bieżącej,
kompleksowej  obsłudze  prawnej   Spółki  Przedsiębiorstwo  Komunalne   sp.  z  o.o.  z  siedzibą
w Niemczy (Zamawiającego), w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych lub ustawy prawo
adwokaturze, obejmującej w szczególności:

1)  świadczenie  pomocy  prawnej  dla  potrzeb  Zamawiającego  w  zakresie  prawa  polskiego  w
szczególności:  prawa  cywilnego,  prawa  gospodarczego,  administracyjnego,  prawa  pracy  ,prawa
zamówień publicznych oraz prawa podatkowego,
2) prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych oraz reprezentowanie Zamawiającego przed
sądami (zastępstwo procesowe), organami i urzędami administracji publicznej,
3) sporządzanie opinii prawnych i innych opracowań na piśmie dla Zamawiającego,
4) przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych Zamawiającego,
5) opiniowanie projektów umów i porozumień dot. działalności Zamawiającego,
6) świadczenie obsługi prawnej w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych wg dyspozycji
Zamawiającego,
7) zabezpieczenie interesów Zamawiającego w podejmowanych czynnościach prawnych.



Sposób wykonywania usługi:

1.Wykonawca będzie realizował obsługę prawna Zamawiającego w swojej siedzibie oraz w siedzibie
Zamawiającego,   w  wymiarze  niezbędnym  dla  wykonania  wszystkich  zadań  Zamawiającego,  w
wymiarze  20  godzin  miesięcznie.  Jeden  dzień  roboczy  w  ciągu  każdego  tygodnia  w  wymiarze
3 godzin, obecny będzie w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni kontakt za pomocą środków elektronicznych komunikacji  umożliwiających
bezpośrednie porozumiewanie się na odległość w pozostałe dni tygodnia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przepisami prawa uprawnień do wykonania zlecenia, to
jest  uprawnień  radcy prawnego albo  adwokata,  a  w przypadku podmiotów nie  będących osobami
fizycznymi zapewnienia wykonania usługi przez osoby posiadające uprawnienia radcy prawnego albo
adwokata zatrudnione przez Wykonawcę.
5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania bezterminowo tajemnicy dla wszystkich informacji i
materiałów udostępnianych przez Zamawiającego w trakcie  realizacji umowy.
6.  Wykonawca jest  zobowiązany zwrócić w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy wszystkie
materiały przekazane przez Zamawiającego.

Kod i nazwa zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

1. 79100000-5: usługi prawnicze
2. 79110000-8: usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Warunki realizacji zamówienia, w tym termin (okres) jego realizacji:

    Zamówienie ma być wykonywane nieprzerwanie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Ocena ofert co do spełnienia warunków zapytania ofertowego dokonywana będzie w formie spełnienia/
nie  spełnienia  w oparciu  o  oświadczenie  przedłożone  w ofercie   w celu  potwierdzenia  spełniania
warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę  Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Szczególne wymogi w zakresie powiązań kapitałowych lub osobowych.
   
Warunkiem  udziału  w  postępowaniu  jest  brak  powiązań  osobowych  i  kapitałowych  Wykonawcy
z Zamawiającym.
Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  pomiędzy
Zamawiającym lub osobami  upoważnionymi do  zaciągania  zobowiązań w imieniu  Zamawiającego
czynności  związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Wykonawcy  a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)  pełnienie  funkcji  członka  organu  zarządzającego,  prokurenta,  pełnomocnika,  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.



7. Warunki możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia (udziału w postępowaniu).

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
a)  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  przedstawiając
stosowne zaświadczenie  /-a  (np.  wpis  na  listę  radców prawnych albo  adwokatów)  lub  jego  kopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności  jest  krótszy-w tym  okresie)  wykonywali  (lub  wykonują)  przez  okres  co  najmniej  12
miesięcy kompleksową obsługę prawną na rzecz co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych,
c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie udzielali doradztwa prawnego na rzecz co najmniej dwóch
przedsiębiorców w sprawach związanych z nieruchomościami,
d) dysponują co najmniej dwiema osobami wpisanymi na listę radców prawnych lub adwokatów z
doświadczeniem wymaganym w  w/w zakresach.

W celu potwierdzenia spełniania  warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży
wraz  z  Formularzem  oferty  zaświadczenie/zaświadczenia,  o  którym  mowa  w  pkt  7  lit.  A oraz
oświadczenie o spełnianiu warunków wskazanych w pkt 7 lit. b-d niniejszego Zapytania ofertowego.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
    
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres siedziby/inny adres korespondencyjny wskazany
w formularzu oferty.
Adres e-mail  Zamawiającego do korespondencji: pkniemcza@gmail.com
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Elżbieta Szymańska – Prezes Zarządu

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
Ofertę należy złożyć w PLN. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Oferta powinna być:
1)sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz oferty),
2)  musi  być  kompletna  tj.  zawierać  wszystkie  elementy  wymagane w zapytaniu  ofertowym i  być
zgodna  z  jego  treścią)  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy
postępowaniu.

W  przypadku  podpisania  oferty  lub  załączników  przez  pełnomocnika  pełnomocnictwo  do
reprezentowania  Wykonawcy  powinno  być  dołączone  do  oferty  w  formie  oryginału  lub  kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Każdy  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Każdy  wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty
związane  ze  sporządzeniem i  złożeniem oferty  jak  i  wszystkie  koszty  wynikające  z  prowadzenia
postępowania.
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10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty składane:
a) w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej  kopercie
opatrzonej napisem „ Oferta na obsługę prawną” lub przekazać na jego adres w inny sposób, tj. 
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza.
b) w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego:
pkniemcza@gmail.com z  tytułem wiadomości  „Oferta  na  obsługę  prawną” w formie  dokumentów
podpisanych  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osobę(y)  upoważnioną(e)  do
reprezentowania Wykonawcy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2022r.
do godz 10.00
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 22.12.2022 o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

11. Wymagany termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

12. Kryteria oceny ofert.

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę cena brutto 
określona w Formularzu Oferty.

13. Informacje pozostałe.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do prowadzenia  postępowania  również  w przypadku złożenia
tylko jednej oferty.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  niniejszego  postępowania  bez  wyłonienia
Wykonawcy  (zamknięcia  postępowania  bez  wyboru)  bez  podawania  przyczyn  lub  rezygnacji  z
zawarcia Umowy po dokonanym wyborze, w tym bez podania przyczyn, bez jakichkolwiek roszczeń
ze strony Wykonawców ( w tym za dokonanie wyboru innego Wykonawcy).
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.

14. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1- Wzór formularza oferty

Prezes Zarządu
                   Elżbieta Szymańska
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