
Pokój, dnia 27.12.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ
GMINY POKÓJ

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO NETTO 

Wójt  Gminy Pokój  zaprasza  do składania  ofert  na świadczenie  usług w zakresie  obsługi  prawnej
Gminy Pokój,  jednostek organizacyjnych, spółek, samorządowych instytucji kultury i mieszkańców

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
ug@gminapokoj.pl

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przez „obsługę prawną” rozumie się świadczenie pomocy prawnej na rzecz

Zamawiającego  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  radcach  prawnych  i
ustawy prawo o adwokaturze, a w szczególności:
a. Udzielanie porad i konsultacji prawnych, 
b. Opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych Rady Gminy i Wójta

(regulaminów, zarządzeń uchwał i decyzji),
c. Sporządzanie opinii prawnych na życzenie Zleceniodawcy, w zakresie:

- projektów uchwał Rady Gminy,
- zawarcia umów 
- spraw związanych z postępowaniami przed organami orzekającymi,

d. doradztwo  bieżące  w  zakresie  zawieranych  umów  cywilnoprawnych
oraz uczestniczenie w ich tworzeniu,

e. doradztwo  w  zakresie  postępowań  administracyjnych,  prawa  pracy,
prawa zamówień publicznych,

f. opiniowanie  i  weryfikacja  oraz  sporządzanie  wytycznych  w  zakresie
udzielania zamówień publicznych dokumentacji w zakresie zamówień
publicznych udzielanych przez Gminę, 

g. doradztwo prawne w zakresie wszczynania i toczących się postępowań
sądowych przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi,

h. interpretowanie obowiązujących przepisów prawa, udzielanie informacji
o  ich  zmianach,  uchybieniach,  w  zakresie  ich  przestrzegania  oraz
skutkach uchybień, 

i. reprezentowanie  Zleceniodawcy  przed  organami  państwa,  przed
sądami  powszechnymi,  w  postępowaniu  egzekucyjnym  oraz  przed
organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej w
sprawach z zakresu zlecenia lub mających  związek ze zleceniem,

j. uczestniczenie  w  sesjach  Rady  Gminy,  oraz  świadczenie  pomocy
prawnej  Wójtowi  oraz  Radzie  Gminy  w  zakresie  podejmowanych
uchwał,

k. udzielanie pomocy prawnej mieszkańcom, pracownikom Urzędu Gminy
oraz  jednostkom  organizacyjnym,  spółkom,  instytucjom  kultury  -  w
zakresie wykonywanych przez nich zadań,



l. opiniowanie i uzgadnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w udzielanych zamówieniach publicznych, 

3. Warunki zlecenia:
a. Doradztwo  prawne  udzielane  będzie  w  siedzibie  urzędu  jeden  dzień  w

tygodniu  w  wymiarze  6  godzin.  Szczegóły  świadczenia  zlecenia  zostaną
określone w umowie.

b. W  sprawach  pilnych  ustala  się  możliwość  konsultacji  telefonicznych  oraz
pocztą elektroniczną.

c. Koszt niezbędnych opłat i wpisów sądowych będzie ponosił Zleceniodawca. 
d. W  przypadku  zasądzenia  w  postępowaniu  sądowym  kosztów  zastępstwa

procesowego  na  rzecz  zleceniodawcy,  kwota  zostanie  wypłacona
zleceniobiorcy po jej dobrowolnej wpłacie lub wyegzekwowaniu od dłużnika.

e. Okres, na który zostanie zawarta umowa: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
f. Wymagana osobista obsługa przez radcę prawnego, który posiada min. 5 

letnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym.
g. Umowa będzie realizowana tylko w przypadku zabezpieczenia środków na zadanie w

uchwalonym budżecie Gminy Pokój na rok 2018.

4. Forma świadczenia usługi: umowa z radcą prawnym

5. Oferta powinna zawierać: 
a. Nazwa i adres zleceniobiorcy.
b. NIP
c. REGON
d. Miesięczna cena ryczałtowa netto + obowiązujący podatek VAT.
e. Udokumentowany wpis na listę radców prawnych.

6. Ofertę  należy  złożyć  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  (pok.Nr  11)  ul.
Sienkiewicza  8,  46-034  Pokój  osobiście,  faxem  lub  e-  mailem  w  tytule
obsługa prawna 2018 r. - zapytanie ofertowe
w nieprzekraczającym   terminie  29.12.2017  r.  godz.  10:00  Liczy  się  data
wpływu do sekretariatu, wpływu faxu do sekretariatu i odbioru e-maila
 Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
nr faxu 77 4693080 wew. 22, e-mail:ug@gminapokoj.pl

Uwaga:  Zamawiający nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niewpłynięcie  oferty  
w terminie 

7. Informacja dodatkowa

W  przypadku  złożenia  mniej  niż  dwóch  ofert,  zamawiający  zastrzega  sobie
możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył  jedyną ważną ofertę,  lub
ponowienie zapytania ofertowego.

mailto:ug@gminapokoj.pl

