Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
ZNAK: MCSiR.074.3.2014

Nowy Targ, dnia 04.12.2014r

Zapytanie ofertowe na “Kompleksową obsługę prawną na rzecz Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji w Nowym Targu”
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, ul. Plac Evry 4, 34 - 400 Nowy Targ, zaprasza do złożenia
oferty cenowej na świadczenie usługi pod nazwą:
„Kompleksowa obsługa prawna na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu” ,
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 Euro (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.))
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
I. Nazwa i adres Zamawiającego :
1.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4, 34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
2.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Bartosz Ścisłowicz – Dyrektor MCSiR Nowy Targ
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu kompleksowej obsługi prawnej na rzecz
Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu przez adwokata/radcę prawnego w siedzibie
Zamawiającego, w tym:
1) świadczenie pomocy prawnej we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej przez
Zamawiającego działalności, a w szczególności z zakresu:
· prawa zamówień publicznych,
· prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
· prawa i postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych
ze stosowaniem KPA,
· funkcjonowania samorządu gminy,
· finansów publicznych,
· prawa cywilnego,
· i innych przepisów związanych z wykonywaniem zadań przez Zamawiającego.
2) W ramach prowadzenia obsługi prawnej Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
· doradztwa i pomocy prawnej w zakresie opisanym w II pkt 1 ppkt 1,
· opiniowania umów cywilnoprawnych, regulaminów, decyzji, pism i innych dokumentów związanych
z funkcjonowaniem zamawiającego,
· udzielania porad i konsultacji prawnych na rzecz Zamawiającego w jego siedzibie,
· konsultacji prawnych - ustnych, telefonicznych lub drogą elektroniczną,
· pomoc w prowadzeniu ustalonych spraw sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych, w których
stroną będzie Zamawiający,
· innych czynności według potrzeb Zamawiającego związanych z obsługą prawną.

III. Okres i warunki wykonania zamówienia:
1. Okres obsługi prawnej od 01stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Zamawiający wymaga osobistego wykonywania zamówienia przez adwokata/radcę prawnego na rzecz
Zamawiającego, w wymiarze 3 godzin zegarowych tygodniowo, w siedzibie Zamawiającego.
IV. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji usługi:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału do oferty należy dołączyć:
1) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej – jeżeli działalność jest prowadzona w jednej z form: kancelarii, w zespole adwokackim,
w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej.
2) dokument ( np. świadectwo pracy, zaświadczenie, umowa zlecenia) potwierdzający wykonywanie usług
pomocy prawnej z okresu ostatniego roku.
V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferty należy przesłać mailem na adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl w tytule wpisując „Kompleksowa
obsługa prawna na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu” do 11.12.2014r., do godz.
14:00 lub składać w sekretariacie (I piętro) w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
przy Plac Evry 4 w Nowym Targu.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5 Oferta powinna zawierać wykaz usług o podobnym charakterze świadczonych przez Wykonawcę w ciągu
ostatniego roku, zawierający: nazwę zamawiającego, termin wykonania usług, rodzaj świadczonych usług.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)
Strona internetowa: …………………………………….……………
Nr telefonu: ………………………………………………………….
E-mail: ……….………………………………………………………
Numer REGON: ...…………………………………….……………..
Numer NIP: …..………………………………….…………………..
1. Wykonanie obsługi prawnej za cały okres obowiązywania przedmiotu zamówienia od dnia 01. 01. 2015 r.
do dnia 31.12.2015 r. z wynagrodzeniem, w kwocie netto
…………………zł (słownie: ……………………………………………………………………………….)
plus podatek VAT …... w kwocie ………… zł, co stanowi razem kwotę brutto
…………………zł. (słownie: ……………………………………………………….......................),
2. Cena – wynagrodzenie za 1 ( jeden) miesiąc wynosi netto ………………zł
plus podatek VAT …………….. , co stanowi brutto ………………………………………….. zł.
3. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu o niniejsze
zamówienie, posiadam uprawnienia do wykonywania obsługi prawnej i posiadam wpis na listę radców
prawnych/ adwokatów pod nr …….................…..
4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym także w zakresie przygotowywania
procedur zamówień publicznych oraz dysponuję potencjałem technicznym a także znajduję się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
5. Załącznikiem do niniejszej oferty jest:
a) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub jego kopia poświadczona przez radcę – jeżeli prowadzona jest w jednej z form: kancelarii, w
zespole adwokackim, w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej.
b) dokument ( np. świadectwo pracy, zaświadczenie) potwierdzający pracę radcy w ostatnim roku, w formie
umowy o pracę , umowy zlecenia lub jego kserokopia poświadczona przez radcę prawnego.
6. GWARANTUJE(MY) okres stałości cen na czas obowiązywania umowy tj. do 31.12.2015r
...................……………………………………
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
……………………………………
miejscowość, data

