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       Poznań, 02 .12.2019 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/02/12/2019/DZ 

 
Postępowanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych art.4 pkt 8  .  
 
ZAMAWIAJĄCY: 

 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
ul. Starołęcka 31 
60-963 Poznań 
NIP: 7770003280 
REGON: 000033614 
 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest „ Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na 

rzecz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w  2020 

roku” w pełnym zakresie wynikającym z ustawy o radcach prawnych i z ustawy o adwokaturze. 
 Zakres usług obejmuje w szczególności: 
 

1) udzielanie porad prawnych i konsultacji – osobiście, telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną e-mail; 

2) sporządzanie projektów umów i porozumień, regulaminów i aktów normatywnych 

w pełnym zakresie działania Zamawiającego;  

3) doradztwo poprzez udzielanie konsultacji, sporządzanie opinii i porad prawnych oraz 

wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, opiniowaniu projektów pism, w tym 

konsultacji prawnych dotyczących problematyki związanej z funkcjonowaniem 

instytutu w rozumieniu Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz i innych aktów 

prawnych. Opracowywanie w formie opinii prawnych rozwiązań w zakresie formy 

prawnej współpracy pomiędzy Instytutem a partnerami. Prowadzenie czynności 

windykacyjnych należności, w tym: kierowanie wezwań do zapłat, windykacja 

telefoniczna, doradztwo i reprezentacja w toku negocjacji ugód, dochodzenie 

wierzytelności przed sądem i na etapie postępowań egzekucyjnych; 

4) reprezentacji prawnej, w tym: asyście prawnej na spotkaniach, udziale w 

rokowaniach zmierzających do zawarcia, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego 

na wniosek Zamawiającego, zastępstwie procesowym przed sądami (w tym 

postępowaniu mediacyjnym) lub organami administracji państwowymi i 

samorządowymi; 

5) sporządzanie i opiniowanie dokumentów w języku angielskim; 
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6) pełnienie dyżurów 3 razy w tygodniu, 64 godz. w miesiącu w siedzibie 

Zamawiającego (terminy do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia). 

 

Kod PCV:79100000-5 

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniają żadnej z 
przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
-  nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 
- spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust. 
1 pkt 2), 
- posiadają znajomość prawniczego języka angielskiego, 
- zobowiązują się zapewnić zastępstwo w przypadku nieobecności osoby wyznaczonej do 
obsługi prawnej Zamawiającego. 
 
IV. DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W    POSTĘPOWANIU: 

 
Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu 

wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 i oświadczeniu o 

braku powiązań osobowych lub kapitałowych - wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2. 

Wykonawca złoży także potwierdzenie o zastępstwie w przypadku nieobecności osoby 

wyznaczonej do obsługi prawnej. 

Przy podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi wykaz osób, które pełnić będą zastępstwo. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

 
Oferty będą oceniane według kryterium: 
Cena -100% . 
 
VI.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 
Od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 
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VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 
- poczty elektronicznej: przesłana oferta powinna mieć formę skanu, 
 na adres ujma@pimr.poznan.pl,  
- poczty tradycyjnej, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
ul. Starołęcka 31     60-963 Poznań 
Z dopiskiem na kopercie: Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Sieci 
Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w 2020 roku” 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 09.12.2019 r. godz. 10,00 
 
Osoby do kontaktu:  
- w sprawach formalnych: Justyna Ujma tel. 618712268 
 

VIII. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

Załącznik n r 3 - Wzór formularza ofertowego,  

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 
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