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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Burmistrz Miasta Świdwin w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na 
realizację  zadania: „Obsługa prawna w Urzędzie Miasta Świdwin w 2021r." 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 
ze zm.) 

I Zamawiający: 
Gmina Miejska Swidwin 
Plac Konstytucji 3 Maja 1 
78-300 Swidwin 

II Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu 
Miasta Świdwin w 202 ir. w zakresie: 

1. obrotu nieruchomościami, 
2. gospodarki komunalnej, 
3. gospodarki mieszkaniowej, 
4. ochrony środowiska, 
5. spraw kadrowych, 
6. fmansów publicznych, 
7. edukacji i oświaty, 
8. pozyskiwania i prawidłowego rozliczania środków, 
9. ochrona zdrowia i pomocy społecznej, 
10. organizacji społecznych, 
11. ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa, 
12. spraw obywatelskich, 
13. reprezentowanie strony przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi NSA 
14. ustawy prawo zamówień  publicznych 

2. Zakres obowiązków Wykonawcy: 
1. bieżące porady prawne, 
2. interpretacje przepisów prawnych, 
3. konsultacje prawnicze i udzielanie porad prawnych pracownikom, 
4. sporządzanie opinii prawnych na wniosek Zamawiającego, 
5. opiniowanie i weryfikacja umów cywilnoprawnych zawieranych przez Gminę  Miejską  

Swidwin oraz projektów decyzji administracyjnych, 
6. opiniowanie, weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych i pism, 



7. reprezentowanie Zamawiającego wobec osób trzecich w zakresie powierzonych 
spraw. 

8. udział  w negocjowaniu warunków umów i porozumień  zawieranych przez Gminę  
Miejską  Swidwin, 

9. uczestniczenie w prowadzonych przez zamawiającego naradach, rokowaniach, 
których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiazywanie stosunku prawnego, 

10. opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał  Rady Miasta 
Świdwin, 

I ł . udział  na żądanie Zamawiającego w sesjach i komisjach stałych Rady Miasta w 
Swidwin, 

12. pomoc przy opracowaniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, 
13. sprawowanie zastępstwa procesowego i występowanie w charakterze pełnomocnika w 

sprawach przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz 
przed innymi organami orzekającymi, 

14. reprezentowanie Zamawiającego przed organami nadzoru, 
15. nadzór prawny nad egzekucją  należności, 
16. przygotowanie projektów wystąpień  do sądów, organów instytucji, osób prawnych i 

fizycznych w związku z prowadzonymi postepowaniami administracyjnymi i 
cywilnymi oraz reprezentowanie Urzędu w toczących się  postepowaniach, 

17. udzielanie wyjaśnień  w zakresie stosowania prawa, 
18. współpraca z kierownictwem Urzędu w zakresie wszelkich zagadnień  prawnych 

wynikających z bieżącej działalności Urzędu, 
19. zastępstwo procesowe. 

3. Wykonawca zobowiązuje się  do zapewnienia świadczenia usługi prawnej z należytą  
starannością  dwa razy w tygodniu po co najmniej 5 godzin dziennie (uwaga : termin do 
uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego), chyba, że terminy rozpraw 
sądowych wyznaczanych dla Zleceniobiorcy uzasadniają  wykonywanie czynności na rzecz 
Zleceniodawcy w innych dniach tygodnia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się  do umożliwienia kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. 
Wykonawca odpowiada na e-maile w terminie 3 dni roboczych, w sprawach niecierpiących 
zwłoki termin może ulec skróceniu do I dnia roboczego. 

5. Dane osobowe z jakimi zapozna się  Wykonawca w związku z wykonywaną  umową  będą  
przez niego chronione zgonie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/we ( ogólne rozporządzenie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str.1 ) a dalsze powierzenie danych musi być  wyłącznie za zgodą  Administratora 
Danych Osobowych Urzędu Miasta w Swidwin. 

6. Wykonawca oświadcza, iż  posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia i spełnia 
wszelkie kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia, 

7. W ramach wykonywanych czynności Wykonawca przebywać  będzie w Urzędzie Miasta 
Swidwin Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin 



III. Warunki udziału w postępowaniu: 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 

1. Posiadanie kwalifikacji radcy prawnego łub adwokata 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o 
udziale zamówienia, wykonawca zobowiązany jest złożyć  w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę  zaświadczenia 
właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych, Okręgowej Rady Adwokackiej, 
potwierdzającego, że osoba która będzie wykonywać  Zamówienie wpisana jest na 
właściwą  listę  radców prawnych, listę  adwokatów. 

2. Posiadanie 5 letniego doświadczenia w obsłudze prawnej jednostki samorządu 
terytorialnego. 
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedłożyć  stosowne zaświadczenie lub 
inne dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia. 

IV Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
Od Ol stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 

V Warunki płatności: 
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie płatne przez Zamawiającego przelewem 
na konto, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

VI Opis przygotowania oferty: 
1. Oferta musi być  sporządzona według formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania. 
2. Każdy Zleceniodawca przedkłada tylko jedną  ofertę. 
3. Do oferty należy dołączyć  dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub potwierdzenie rejestracji CEiDG, 
potwierdzające zdolność  wykonawcy do występowania w obrocie prawnym 
obejmującym przedmiot zamówienia, 

b) potwierdzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych umożliwiających realizację  
zamówienia, 

c) oświadczenie o niekaralności, 
d) kopia zaświadczenia właściwej Okręgowej Izby Radów Prawnych potwierdzająca, że 

osoba która będzie wykonywać  Zamówienie wpisane są  na właściwą  listę  radców 
prawnych 

4. Ofertę  należy umieścić  w kopercie na adres: Urząd Miasta Swidwin, Plac Konstytucji 
3 Maja 1, 78-300 Swidwin z oznaczeniem: „Oferta na:  „Obslugę  prawną  Urzędu Miasta 
Świdwin w 2021r." 

5.  Wykonawcy ponoszą  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Cena oferty musi uwzględnić  wszelkie koszty realizacji usług z rozbiciem na kwotę  netto 

i brutto. 



VII Kryteria oceny ofert. 

1. Oferty zostaną  ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

Kryterium - Cena - 100 % 

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać  maksymalnie 100 pkt. 

2. Sposób oceny ofert: 

Zamawiający będzie oceniał  oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem 
następujących zasad i wzorów: 

1) 	Kryterium - cena 

Punkty będą  liczone według następującego wzoru: 

Najniższa cena oferty brutto 

x 100 = ilość  pkt. 

Cena badanej oferty brutto 

3. Jako najkorzystniejszą  Zamawiający wybierze ofertę, która będzie miała największą  
liczbę  punktów biorąc pod uwagę  kryterium oceny ofert. 

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać  wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

5. Składając oferty dodatkowe, nie mogą  zaoferować  cen wyższych niż  zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

VIII Miejsce i termin składania ofert: 
1. Ofertę  należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub listownie): Urząd Miasta 

Swidwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin (sekretariat) - w terminie do dnia 
18.12.2020r. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną  powiadomieni pisemnie. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrywane. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać  od oferentów wyjaśnień  

dotyczących treści złożonych ofert. 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.swidwin.biuletyn.net. 

VIII Postanowienia ogólne: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 

bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią  

na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie 
Zamawiającego. 

3. Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zamawiającego. 

3UR STZ MIASTA 

totr eliński 


