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Popielów, dn. 22.05.2019r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na świadczenie usługi pn: „Obsługa prawna Gminy Popielów ” 

ZAMAWIAJĄCY  
Nazwa zamawiającego:  Gmina Popielów 
Adres zamawiającego:    ul. Opolska 13, 46-090 Popielów  
NIP:                                     9910312563 
Telefon:                             + 48 77 427 58 22  
Faks:                                   + 48 77 427 58 38 
e-mail:                               kancelaria@popielow.pl 

 
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro.  

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego. 

Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), 

Gmina Popielów zaprasza do składania ofert, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

 

 

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu 

Gminy w Popielowie oraz  jednostek organizacyjnych Gminy Popielów. Przez „obsługę prawną” 

rozumie się świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego w rozumieniu przepisów 

ustawy o radcach prawnych i ustawy prawo o adwokaturze. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

        Zakres usług obejmuje w szczególności: 

I. Obsługę prawną Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie: 

1) udzielania porad i konsultacji prawnych, 

2) opiniowania wewnętrznych aktów normatywnych Rady Gminy, Wójta i Kierowników 

jednostek (np. regulaminów, zarządzeń, uchwał i decyzji), 

3) sporządzania opinii prawnych na życzenie Zleceniodawcy w zakresie zlecenia,  

w szczególności w zakresie: 

a) projektów uchwał Rady Gminy; 

b) spraw skomplikowanych; 

c) zawarcia umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu 

znacznej wartości; 

d) rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy; 

e) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń; 

f) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi; 

g) zawarcia ugody w sprawach majątkowych; 
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4) doradztwa bieżącego w zakresie zawieranych umów cywilnoprawnych oraz uczestniczenie 

w ich tworzeniu, 

5) doradztwa w zakresie postępowań administracyjnych, prawa pracy, prawa zamówień 

publicznych, 

6) doradztwa prawnego w zakresie wszczynanych i toczących się postępowań sądowych przed 

sądami powszechnymi, szczególnymi, organami egzekucyjnymi oraz Krajowej Izby 

Odwoławczej, 

7) interpretowania obowiązujących przepisów prawa, udzielanie informacji o ich zmianach, 

uchybieniach w zakresie ich przestrzegania oraz skutkach uchybień, 

8) informowania Zleceniodawcy o obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności 

Zleceniodawcy, 

9) reprezentowania Zleceniodawcy przed organami państwa, w szczególności przed sądami 

powszechnymi, w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed organami samorządu 

terytorialnego, organami administracji rządowej oraz Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach 

z zakresu zlecenia lub mających związek ze zleceniem, 

10) uczestniczenia we wskazanych sesjach Rady Gminy, prezentowanie stanowiska Wójta Gminy 

Popielów oraz świadczenie pomocy prawnej Wójtowi oraz Radzie Gminy  

w zakresie podejmowanych uchwał, 

11) udzielania pomocy prawnej pracownikom Urzędu Gminy w zakresie wykonywanych przez 

nich zadań, 

12) wykonywania innych czynności związanych z ochroną interesów prawnych Zleceniodawcy. 

II. Świadczenie obsługi prawnej będzie dotyczyło wszystkich kwestii prawnych związanych                         

z działalnością prowadzoną przez Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa 

administracyjnego, samorządowego, oświatowego, finansowego i podatkowego oraz cywilnego.  

III. Celem realizacji zadań określonych w pkt I , Wykonawca będzie świadczył pomoc prawną 

zdalnie (mailowo i telefonicznie), ale również będzie zobowiązany do obecności w siedzibie 

Zamawiającego, co najmniej dwa razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin, w ustalonym przez 

Zamawiającego dniu i godzinach pracy Urzędu Gminy.  

IV. Termin realizacji zamówienia: 1.06.2019 r. do 31.05.2020 r. 

3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

 Wykształcenie wyższe na kierunku prawo; 

 Wpis na listę radców prawnych lub adwokatów; 

 Obywatelstwo polskie; 

4. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 

3. Cena powinna być wyrażona w stawce godzinowej. 

4. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika 
pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone 
w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert 
Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, 

5. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego 
zapytania, 
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6. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające wymagania stawiane 
Wykonawcy oraz potwierdzające spełnienie danych kryteriów oceny oferty. 

7. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania 
oferty, przy czym Wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych, 

8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

9. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
10. Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę 

uprawnioną do podpisywania oferty, 
11. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone 

podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, 
pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 
z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za 
nieistniejącą, 

12. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 
działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie 
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty 
i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku ofert składanych łącznie przez kilku Zleceniobiorców (konsorcjum) dołączają oni 
do oferty kopię umowy konsorcjum, zawierającą co najmniej pełnomocnictwo dla jednego z 
Wykonawców do podejmowania decyzji wiążących dla konsorcjum oraz zakres obowiązków 
poszczególnych Wykonawców w ramach konsorcjum. 

14. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w konkursie obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty 

1. Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście na adres:   

Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, (sekretariat)  
do dnia 27.05.2019 r. do godz. 12:00 
Opis kopert: 

 

Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę 
Tel./Fax ........................................... 
Adres e-mail: .................................... 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zadanie pn.: na świadczenie usługi pn: „Obsługa prawna Gminy Popielów” 
 
            NIE OTWIERAĆ PRZED 27.05.2019 r., GODZ. 12:00 
                                                                     

 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone).  
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Zamawiający i oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej 
oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

5. Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia 
dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. 
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Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej 
wcześniej ofercie. 

6. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: 

1. Najniższa cena - 100%                                    

 Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT) za 1 godzinę świadczonych usług. 

 Wygrywa najniższa oferta. 

7.  Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

8. Istotne warunki umowy 

 Podstawą rozliczenia, będzie zestawienie czasu pracy, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

  Faktura za usługi będzie płatna miesięcznie z dołu. 

 Faktura za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 
14 dni od dnia wpływu faktury. 

9. Pozostałe informacje 

1. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 
Popielów, pokój nr 22 lub pod nr tel. 77 427 58 22 – Monika Kopka-Jędrychowska; 77 4275 
82 - Tomasz Jonek. 

2. Zamawiający informuje, że: 

 niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje 
zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez 
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, na każdym etapie postępowania. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za 
jego wykonanie, 

 Zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem. 

W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy. 

       Wójt Gminy Popielów 
                                                                                                                                   (-) Sybilla Stelmach 


