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Znak: OPS-FK.2310.2.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  

świadczenie obsługi prawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuplicach. 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub 

jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

I. Zamawiający:  

Gmina Tuplice - Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Parkowa  17, 68-219 Tuplice .  

II. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest: obsługa prawna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach.  

2.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1.Obsługa prawna obejmować będzie: 

a) udzielanie konsultacji prawnych na rzecz pracowników Zamawiającego w indywidualnych 

sprawach klientów, 

b) pomoc przy redagowaniu i opiniowanie pism, umów, oświadczeń woli, pism procesowych, 

uchwał, aktów wewnętrznych oraz wzorów decyzji standardowych, zmieniających i 

odmownych, 

c) bieżące przekazywanie informacji Zamawiającemu o wszelkich zmianach zachodzących w 

aktach prawnych, 

d) konsultacje i przygotowanie dokumentacji do sądów 

e) obsługę prawną postępowań w zakresie prawa zamówień publicznych, 

f) sporządzanie opinii prawnych dotyczących obowiązujących przepisów prawa 

3. Harmonogram dyżurów będzie ustalany na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. W przypadku przewidzianym prawem Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa, 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach, do wykonania w jego imieniu czynności 

stanowiących przedmiot umowy. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przed podjęciem czynności 

wymagających tej formy. 

5. Usługa będzie realizowana w formie zryczałtowanej  miesięcznej liczby godzin usług. W okresie 

realizacji przewiduje się dyżury osoby świadczącej usługi w Ośrodku- średnio 2 razy w miesiącu, nie 

więcej niż 8 godzin miesięcznie. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie również do świadczenia obsługi w drodze elektronicznej, faksem 

lub przez telefon, niezależnie od dyżurów, jeżeli wymagać tego będzie konsultowana sprawa- termin 

realizacji niezwłocznie lecz nie dłużej niż 2 dni od momentu zgłoszenia. 

 
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia.  

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach  

http://www.tuplice.naszops.pl/


Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

 

IV. Warunki płatności za przedmiot zamówienia:  

1. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego 

miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 31 grudnia 

danego roku.  

2. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia faktury/noty księgowej przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie.  

3. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/noty księgowej. 

4. Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę zryczałtowanej ceny 

brutto za miesiąc świadczenia usługi i 12 miesięcy na jakie zostanie zawarta umowa.  

5. W ofercie należy podać zryczałtowaną cenę netto i brutto za miesiąc świadczenia usługi. 

 

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:  

1. Wymagania niezbędne:  

1. W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty dysponujące co najmniej jedna osobą 

posiadającą kwalifikacje : 

a) uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o 

radcach prawnych, 

b) co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostki samorządu 

terytorialnego lub innych instytucji budżetowych. 

Warunek zostaje spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

 

VI. Kryterium oceny ofert.  

1. Najniższa cena 

2. Lokalizacja (odległość od siedziby zamawiającego ).  

3. Doświadczenie wykonawcy.  

 

VII. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:  

 

Oferty można składać  drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście wyłącznie na  formularzu 

ofertowym wg - załącznika nr 1 - wzór oferty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuplicach ul. 

Parkowa 17, 68-219 Tuplice do dnia 31 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres: 

ops@tuplice.pl 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. Wymagane dokumenty:  

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji. Wymóg ten zostanie 

spełniony jeżeli Oferent załączy do oferty wydruk z KRS bądź CEIDG, w zależności od formy prawnej 

prowadzonej działalności.  

2. Oferta musi być podpisana przez  osoby prowadzące działalność, bądź osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.  

3. Odpis statutu. 

 

IX. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maria Kowalczyk – Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tuplicach tel. 690341975 e-mail ops@tuplice.pl 
 

X. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty 

mailto:ops@tuplice.pl
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Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę 

wybrano. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku 

odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez 

Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej 

korzystna. 

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez 

podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert. 

 
 Załączniki do zapytania ofertowego:  

 

 

1. Formularz ofertowy.  

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków  

3. Projekt umowy.  

 

 

 

                                                                                 Kierownik Ośrodka Pomocy  

                                                                                 Społecznej w Tuplicach  

                                                                                 mgr Maria Kowalczyk  

                                                                                  


