
 

 

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 31

wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i

zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000098193.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Do postępowania prowadzonego na skutek niniejszego ogłoszenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 
Świadczenie usług stałej i kompleksowej obsługi prawnej na 

umowę nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie realizacji Projektu „Produkt lokalny 

Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o

ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski” w ramach 

Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,

 

Zakresem świadczonych usług, objęte będzie w szczególności:

1) doradztwo prawne w sprawach związanych z realizacją projektu,

2) sporządzanie opinii prawnych oraz wyjaśnień,

3) sporządzanie i parafowanie projektów umów, porozumień, regulaminów, oświadczeń, pisemnych 

stanowisk, listów intencyjnych oraz wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją projektu,

4) udział w naradach, spotkaniach, negocjacjach i komisjach.

 
Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 3

obowiązywania umowy do 31.12.2016 roku. Każda ze stron może wypowiedzieć

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowo 

przy czym w ramach części ryczałtowej Zamawiający wymagał będzie świadczenia usłu

1) 5 godzin zegarowych miesięcznie w formie odpowiedniej do przedmiotu danego zadania w ramach 

obsługi, w tym także świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

data ogłoszenia: 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…”

zamiarze udzielenia zamówienia nr 175

  

la Środowiska 31-157 Kraków Pl. Matejki 5/6, NIP 676-19-26-004, REGON

wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i

zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000098193. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Do postępowania prowadzonego na skutek niniejszego ogłoszenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

Świadczenie usług stałej i kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego jako Instytucji Realizującej 

umowę nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie realizacji Projektu „Produkt lokalny 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji 

omicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski” w ramach 

Polskiego Programu Współpracy, 

Zakresem świadczonych usług, objęte będzie w szczególności: 

doradztwo prawne w sprawach związanych z realizacją projektu, 

sporządzanie opinii prawnych oraz wyjaśnień, 

sporządzanie i parafowanie projektów umów, porozumień, regulaminów, oświadczeń, pisemnych 

stanowisk, listów intencyjnych oraz wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją projektu,

kaniach, negocjacjach i komisjach. 

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 30.09.2016 roku z możliwością wydłużenia okresu 

obowiązywania umowy do 31.12.2016 roku. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę 

nego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowo 

przy czym w ramach części ryczałtowej Zamawiający wymagał będzie świadczenia usług w wymiarze:

5 godzin zegarowych miesięcznie w formie odpowiedniej do przedmiotu danego zadania w ramach 

obsługi, w tym także świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie 

data ogłoszenia: 5 lipca 2016 

Polski Program Współpracy 

Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…” 

175/2016 

004, REGON 351240471, 

zawodowych, fundacji i publicznych 

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI 

Do postępowania prowadzonego na skutek niniejszego ogłoszenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  

rzecz Zamawiającego jako Instytucji Realizującej 

umowę nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie realizacji Projektu „Produkt lokalny 

partnerską inicjatywę edukacji 

omicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski” w ramach 

sporządzanie i parafowanie projektów umów, porozumień, regulaminów, oświadczeń, pisemnych 

stanowisk, listów intencyjnych oraz wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją projektu, 

z możliwością wydłużenia okresu 

 bez podania przyczyny 

miesiąca kalendarzowego.  

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowo – godzinowego, 

g w wymiarze: 

5 godzin zegarowych miesięcznie w formie odpowiedniej do przedmiotu danego zadania w ramach 

obsługi, w tym także świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie 



 

 

2) 1 godziny konsultacji prawnych w formie telefonicznej. 

W zakresie przekraczającym powyższy wymiar obsługi wynagrodzenie będzie miało charakter godzinowego, 

w oparciu o stawkę za godzinę zegarową świadczenia obsługi, przy czym podstawową jednostką rozliczeniową 

będzie kwadrans, zaś każdy rozpoczęty kwadrans uznawany będzie za pełny. 

 
Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają co najmniej pięcioletnie 

zaworu radcy prawnego lub adwokata. W przypadku wykonawców działających jako wspólnicy spółki 

cywilnej lub w formie spółki osobowej prawa handlowego kryterium powyższe będzie spełnione, gdy co 

najmniej jeden ze wspólników posiada co najmniej pięcioletnie 

doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata,

2) posiadają co najmniej trzyletnie 

usług stałej obsługi prawnej na rzecz fundacji lub stowarzyszenia. W przypadku wykonawców działających 

jako wspólnicy spółki cywilnej lub w formie spółki osobowej prawa handlowego kryterium powyższe 

będzie spełnione, gdy co najmniej jeden ze wspólników posia

dnia złożenia oferty – doświadczenie w świadczeniu usług stałej obsługi prawnej na rzecz fundacji lub 

stowarzyszenia, 

3) prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług prawniczych. 

 
Ocena spełniania przez Wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu nastąpi na zasadzie: 

spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń Wykonawców, zawartych w formularzu oferty. 

 
Zamawiający zastrzega jednak możliwość żądania przed zawarciem umowy przedstawie

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

 
Oferta Wykonawcy niespełniającego powyższych warunków podlega odrzuceniu. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

Oferty podlegać będą ocenie Zamawiającego przy uwzględnieniu 4 kryteriów:

1) ceny miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,

2) ceny wynagrodzenia godzinowego,

3) długości doświadczenia w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, związanej z 

realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Szwajcarsko 

ych w formie telefonicznej.  

W zakresie przekraczającym powyższy wymiar obsługi wynagrodzenie będzie miało charakter godzinowego, 

oparciu o stawkę za godzinę zegarową świadczenia obsługi, przy czym podstawową jednostką rozliczeniową 

każdy rozpoczęty kwadrans uznawany będzie za pełny.  

Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.  

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  

posiadają co najmniej pięcioletnie – licząc wstecz od dnia złożenia oferty – doświadczenie w wykonywaniu 

zaworu radcy prawnego lub adwokata. W przypadku wykonawców działających jako wspólnicy spółki 

cywilnej lub w formie spółki osobowej prawa handlowego kryterium powyższe będzie spełnione, gdy co 

wspólników posiada co najmniej pięcioletnie – licząc wstecz od dnia złożenia oferty 

doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata, 

posiadają co najmniej trzyletnie – licząc wstecz od dnia złożenia oferty – doświadczenie w świadczeniu 

ług stałej obsługi prawnej na rzecz fundacji lub stowarzyszenia. W przypadku wykonawców działających 

jako wspólnicy spółki cywilnej lub w formie spółki osobowej prawa handlowego kryterium powyższe 

będzie spełnione, gdy co najmniej jeden ze wspólników posiada co najmniej trzyletnie 

doświadczenie w świadczeniu usług stałej obsługi prawnej na rzecz fundacji lub 

prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług prawniczych.  

ania przez Wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu nastąpi na zasadzie: 

spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń Wykonawców, zawartych w formularzu oferty. 

Zamawiający zastrzega jednak możliwość żądania przed zawarciem umowy przedstawie

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu.  

Oferta Wykonawcy niespełniającego powyższych warunków podlega odrzuceniu.  

 

dlegać będą ocenie Zamawiającego przy uwzględnieniu 4 kryteriów: 

ceny miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, 

ceny wynagrodzenia godzinowego, 

długości doświadczenia w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, związanej z 

projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,

W zakresie przekraczającym powyższy wymiar obsługi wynagrodzenie będzie miało charakter godzinowego, 

oparciu o stawkę za godzinę zegarową świadczenia obsługi, przy czym podstawową jednostką rozliczeniową 

doświadczenie w wykonywaniu 

zaworu radcy prawnego lub adwokata. W przypadku wykonawców działających jako wspólnicy spółki 

cywilnej lub w formie spółki osobowej prawa handlowego kryterium powyższe będzie spełnione, gdy co 

licząc wstecz od dnia złożenia oferty – 

doświadczenie w świadczeniu 

ług stałej obsługi prawnej na rzecz fundacji lub stowarzyszenia. W przypadku wykonawców działających 

jako wspólnicy spółki cywilnej lub w formie spółki osobowej prawa handlowego kryterium powyższe 

da co najmniej trzyletnie – licząc wstecz od 

doświadczenie w świadczeniu usług stałej obsługi prawnej na rzecz fundacji lub 

 

ania przez Wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu nastąpi na zasadzie: 

spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń Wykonawców, zawartych w formularzu oferty.  

Zamawiający zastrzega jednak możliwość żądania przed zawarciem umowy przedstawienia oryginałów lub 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie 

długości doświadczenia w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, związanej z 

projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii 

Polskiego Programu Współpracy, 



 

 

4) prośrodowiskowego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ad. 1)     CENA: MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Cenę oferty w tym zakresie należy określić w złotych, jako cenę netto. 

Powyższemu kryterium Zamawiający przyznaje wagę 60 punktów procentowych. 

Ocena oferty zostanie dokonana według wzoru:

Ocr = (Cn / Cbo x 60) x 100%

 

gdzie: 

Ocr – oznacza ocenę badanej oferty w zakresie ceny miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego

Cn – oznacza najniższą zaoferowaną w toku postępowania cenę

Cbo – oznacza cenę badanej oferty

60 – wskaźnik stały 

100% – procentowe znaczenie kryterium

 

Ad. 2)     CENA: WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Cenę oferty w tym zakresie należy określić w złotych, jako cenę netto za godzinę zegarową świadczenia 

usług prawnych.  

Powyższemu kryterium Zamawiający przyznaje wagę 20 punktów pr

Ocena oferty zostanie dokonana według wzoru:

Ocg = (Cn / Cbox 20) x 100%

 

gdzie: 

Ocg – oznacza ocenę badanej oferty w zakresie ceny stawki godzinowej

Cn – oznacza najniższą zaoferowaną w toku postępowania cenę

Cbo – oznacza cenę badanej oferty

20 – wskaźnik stały 

100% – procentowe znaczenie kryterium

 

Ad. 3)     DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA

Długość doświadczenia w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, związanej 

z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Szw

Współpracy należy określić w miesiącach, przy czym niepełne miesiące podlegają zaokrągleniu w dół 

do pełnych miesięcy.  

Powyższemu kryterium Zamawiający przyznaje wagę 15 punków procentowych. 

Ocena oferty zostanie dokonana we

Od = (Dod / Dnd x 15) x 100%

 

gdzie: 

Od – oznacza ocenę badanej oferty w zakresie długości doświadczenia

Dod – oznacza długość oferowanego doświadczenia

prośrodowiskowego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.  

CENA: MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE 

Cenę oferty w tym zakresie należy określić w złotych, jako cenę netto.  

Powyższemu kryterium Zamawiający przyznaje wagę 60 punktów procentowych. 

Ocena oferty zostanie dokonana według wzoru: 

x 60) x 100% 

oznacza ocenę badanej oferty w zakresie ceny miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego

oznacza najniższą zaoferowaną w toku postępowania cenę 

oznacza cenę badanej oferty 

procentowe znaczenie kryterium 

CENA: WYNAGRODZENIE GODZINOWE 

Cenę oferty w tym zakresie należy określić w złotych, jako cenę netto za godzinę zegarową świadczenia 

Powyższemu kryterium Zamawiający przyznaje wagę 20 punktów procentowych. 

Ocena oferty zostanie dokonana według wzoru: 

Ocg = (Cn / Cbox 20) x 100% 

oznacza ocenę badanej oferty w zakresie ceny stawki godzinowej 

oznacza najniższą zaoferowaną w toku postępowania cenę 

oznacza cenę badanej oferty 

procentowe znaczenie kryterium 

DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA 

Długość doświadczenia w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, związanej 

z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Szwajcarsko 

Współpracy należy określić w miesiącach, przy czym niepełne miesiące podlegają zaokrągleniu w dół 

Powyższemu kryterium Zamawiający przyznaje wagę 15 punków procentowych. 

Ocena oferty zostanie dokonana według wzoru: 

Od = (Dod / Dnd x 15) x 100% 

oznacza ocenę badanej oferty w zakresie długości doświadczenia 

oznacza długość oferowanego doświadczenia 

Powyższemu kryterium Zamawiający przyznaje wagę 60 punktów procentowych.  

oznacza ocenę badanej oferty w zakresie ceny miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego 

Cenę oferty w tym zakresie należy określić w złotych, jako cenę netto za godzinę zegarową świadczenia 

ocentowych.  

Długość doświadczenia w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, związanej 

z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych 

ajcarsko – Polskiego Programu 

Współpracy należy określić w miesiącach, przy czym niepełne miesiące podlegają zaokrągleniu w dół 

Powyższemu kryterium Zamawiający przyznaje wagę 15 punków procentowych.  



 

 

Dnd – oznacza długość najdłuższego doświadczenia oferowanego w toku postępowania

15 – wskaźnik stały 

100% – procentowe znaczenie kryterium

 

Ad. 4)     PROŚRODOWISKOWY SPOSÓB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przez prośrodowiskowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej Zamawiający rozumie 

prowadzenie jej w sposób w możliwie najwyżs

działalności, uwzględniającym ochronę środowiska. 

Powyższemu kryterium Zamawiający przyznaje wagę 5 punktów procentowych. 

Ocena oferty zostanie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”, przy czym oferta 

wykonawcy, który spełniał będzie powyższe kryterium otrzyma 5 punktów procentowych. 

  

UWAGA: Wykazanie spełnienia powyższego kryterium może nastąpić poprzez dołączenie do oferty 

poświadczonej za zgodność 

Ocena oferty zostanie dokonana według wzoru:

Ośr = 5 % 

 

gdzie: 

Ośr – oznacza ocenę badanej oferty w zakresie prośrodowiskowego sposobu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 

 

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena oferty wynosi 100 punktów procentowych. 

Ocena badanej oferty stanowić będzie sumę oceny poszczególnych kryteriów:

Obo = Ocr + Ocg + Od + Ośr 

 

gdzie: 

Obo – oznacza ocenę badanej oferty

 

Jako najkorzystniejsza oferta wybrana zostanie oferta przedstawiająca najwyższą sumę punktów procentowych. 

 

V. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiając

2016 r. do godziny 16.00 lub przesłać w formie elektronicznej na adres e

 
Za ofertę złożoną uważana będzie wyłącznie oferta, która w powyższym terminie zostanie 

dostarczona do siedziby Zamawiającego

listownie lub przesyłką kurierską przed upływem powyższego terminu. 

 

oznacza długość najdłuższego doświadczenia oferowanego w toku postępowania

procentowe znaczenie kryterium 

PROŚRODOWISKOWY SPOSÓB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przez prośrodowiskowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej Zamawiający rozumie 

prowadzenie jej w sposób w możliwie najwyższym stopniu, determinowanym rodzajem prowadzonej 

działalności, uwzględniającym ochronę środowiska.  

Powyższemu kryterium Zamawiający przyznaje wagę 5 punktów procentowych. 

Ocena oferty zostanie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”, przy czym oferta 

wykonawcy, który spełniał będzie powyższe kryterium otrzyma 5 punktów procentowych. 

UWAGA: Wykazanie spełnienia powyższego kryterium może nastąpić poprzez dołączenie do oferty 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Certyfikatu Zielone Biuro lub innego równoważnego. 

Ocena oferty zostanie dokonana według wzoru: 

oznacza ocenę badanej oferty w zakresie prośrodowiskowego sposobu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez Wykonawcę.  

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena oferty wynosi 100 punktów procentowych. 

Ocena badanej oferty stanowić będzie sumę oceny poszczególnych kryteriów: 

oznacza ocenę badanej oferty 

Jako najkorzystniejsza oferta wybrana zostanie oferta przedstawiająca najwyższą sumę punktów procentowych. 

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Matejki 5/6, 31-157 Kraków w terminie do dnia 

lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@fpds.pl.

Za ofertę złożoną uważana będzie wyłącznie oferta, która w powyższym terminie zostanie 

Zamawiającego lub na adres e-mail, chociażby została przez Wykonawcę wysłana 

listownie lub przesyłką kurierską przed upływem powyższego terminu.  

oznacza długość najdłuższego doświadczenia oferowanego w toku postępowania 

PROŚRODOWISKOWY SPOSÓB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Przez prośrodowiskowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej Zamawiający rozumie 

zym stopniu, determinowanym rodzajem prowadzonej 

Powyższemu kryterium Zamawiający przyznaje wagę 5 punktów procentowych.  

Ocena oferty zostanie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”, przy czym oferta każdego 

wykonawcy, który spełniał będzie powyższe kryterium otrzyma 5 punktów procentowych.  

UWAGA: Wykazanie spełnienia powyższego kryterium może nastąpić poprzez dołączenie do oferty 

Zielone Biuro lub innego równoważnego.  

oznacza ocenę badanej oferty w zakresie prośrodowiskowego sposobu prowadzenia 

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena oferty wynosi 100 punktów procentowych.  

Jako najkorzystniejsza oferta wybrana zostanie oferta przedstawiająca najwyższą sumę punktów procentowych.  

w terminie do dnia 19.07 

mail: biuro@fpds.pl. 

Za ofertę złożoną uważana będzie wyłącznie oferta, która w powyższym terminie zostanie faktycznie 

, chociażby została przez Wykonawcę wysłana 



 

 

Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli oferta składana 

będzie przez pełnomocnika Wykonawcy do o

udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ta sama osoba winna poświadczyć 

za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, których złożenia Zamawiający wymaga. 

 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponoszą Wykonawcy. 

 
Do formularza oferty należy dołączyć poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokument 

potwierdzający wpis na listę radców prawnych lub adwokatów. W prz

działalność w formie spółek cywilnych lub osobowych spółek prawa handlowego do oferty należy dołączyć 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające wpis na listę radców 

prawnych lub adwokatów wszystkich wspólników

 
Oferty należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zaklejonych 

kopertach opatrzonych dopiskiem

oferty osobiście): 

Przetarg na stałą obsługę prawną projektu „Produkt lokalny Małopolska 

przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej 

mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”.

 

VI. OSOBA DO KONTAKTU Z 

Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczon

Kontakt telefoniczny: 12-430-24

Kontakt email: joanna.wegrzycka

 
Osoba do kontaktu z Zamawiającym jest uprawniona do udzielenia w formie przesyłki pocztą email lub 

telefonicznie wyjaśnień oraz rozstrzygania wątpliwości związanych z niniejszym ogłoszeniem. 

 

VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY

Z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków 

udziału w przetargu, określonych w pkt III niniejszego ogłoszenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się 

za odrzuconą.  

 
Zamawiający odrzuca oferty: 

1) które nie będą sporządzone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,

2) które nie będą odpowiadały wymaganiom określonym w treści niniejszego ogłoszenia, 

3) do których nie zostaną dołączone wymagane przez Zamawiającego dokumenty. 

Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli oferta składana 

będzie przez pełnomocnika Wykonawcy do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w oryginale

udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ta sama osoba winna poświadczyć 

zgodność z oryginałem kopie dokumentów, których złożenia Zamawiający wymaga.  

ć tylko jedną ofertę. 

Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponoszą Wykonawcy.  

Do formularza oferty należy dołączyć poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokument 

potwierdzający wpis na listę radców prawnych lub adwokatów. W przypadku Wykonawców prowadzących 

działalność w formie spółek cywilnych lub osobowych spółek prawa handlowego do oferty należy dołączyć 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające wpis na listę radców 

wszystkich wspólników.  

Oferty należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zaklejonych 

kopertach opatrzonych dopiskiem (w przypadku wysyłki pocztą/kurierem lub w przypadku dostarczenia 

ałą obsługę prawną projektu „Produkt lokalny Małopolska – 

przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej 

mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”. 

OSOBA DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM 

Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczona została Joanna Węgrzycka. 

24-65 

joanna.wegrzycka@fpds.pl 

Osoba do kontaktu z Zamawiającym jest uprawniona do udzielenia w formie przesyłki pocztą email lub 

telefonicznie wyjaśnień oraz rozstrzygania wątpliwości związanych z niniejszym ogłoszeniem. 

WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY 

elenie zamówienia podlegają wykluczeniu Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków 

udziału w przetargu, określonych w pkt III niniejszego ogłoszenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się 

ne na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,

które nie będą odpowiadały wymaganiom określonym w treści niniejszego ogłoszenia, 

do których nie zostaną dołączone wymagane przez Zamawiającego dokumenty.  

Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli oferta składana 

pełnomocnictwo w oryginale 

udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ta sama osoba winna poświadczyć 

Do formularza oferty należy dołączyć poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokument 

ypadku Wykonawców prowadzących 

działalność w formie spółek cywilnych lub osobowych spółek prawa handlowego do oferty należy dołączyć 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające wpis na listę radców 

Oferty należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zaklejonych 

(w przypadku wysyłki pocztą/kurierem lub w przypadku dostarczenia 

 rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej 

Osoba do kontaktu z Zamawiającym jest uprawniona do udzielenia w formie przesyłki pocztą email lub 

telefonicznie wyjaśnień oraz rozstrzygania wątpliwości związanych z niniejszym ogłoszeniem.  

elenie zamówienia podlegają wykluczeniu Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków 

udziału w przetargu, określonych w pkt III niniejszego ogłoszenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się 

ne na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, 

które nie będą odpowiadały wymaganiom określonym w treści niniejszego ogłoszenia,  



 

 

Wykonawców, którzy zostali wykluczeni lub których oferty zostały odrzucone Zamawiający powiadomi o tym w 

formie wiadomości przesłanej elektronicznie na adres poczty email wskazany w treści oferty. Wiadomość 

zostanie przesłana przez osobę do kontaktu z Zamawiającym, wskazaną w p

 

VIII.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy:

1) nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

2)  cena miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na jego sfinansowanie.

 
Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

jego dalsze prowadzenie stanie się niecelowe. 

 

IX. ŚRODEK OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia 

polegającej na: 

1) wykluczeniu Wykonawcy, 

2) odrzuceniu oferty Wykonawcy,

3) wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
Protest składa się do Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Protest należy przesłać w terminie 2 d

roboczych od dnia uzyskania wiadomości o czynności Zamawiającego w formie przesyłki elektronicznej na adres 

poczty email osoby do kontaktu z Zamawiającym, wskazanej w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Protesty 

wniesione po upływie wyznaczonego terminu nie 

 
Zarząd Fundacji Partnerstwo dla Środowiska rozpoznaje protest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

3 dni od dnia jego wniesienia w formie uchwały. O rozpoznaniu protestu Wykonawca, który go złoży, zostanie 

powiadomiony przez osobę do kontaktu z Zamawiającym wskazaną w pkt VI niniejszego ogłoszenia w formie 

elektronicznej na wskazany w formularzu oferty adres poczty email Wykonawcy. Do wiadomości 

o rozstrzygnięciu protestu dołączony zostanie zeskanowany dokument uchwały Za

dla Środowiska w sprawie rozstrzygnięcia protestu. 

 
Od uchwały Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w przedmiocie rozpoznania protestu dalszy środek 

ochrony prawnej nie przysługuje.  

 
W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórnie dokonana czynności, co do której protest został 

złożony i uwzględniony.  

 

tali wykluczeni lub których oferty zostały odrzucone Zamawiający powiadomi o tym w 

formie wiadomości przesłanej elektronicznie na adres poczty email wskazany w treści oferty. Wiadomość 

zostanie przesłana przez osobę do kontaktu z Zamawiającym, wskazaną w pkt VI niniejszego ogłoszenia. 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy: 

nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 

cena miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na jego sfinansowanie. 

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

jego dalsze prowadzenie stanie się niecelowe.  

ŚRODEK OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu od czynności Zamawiającego 

odrzuceniu oferty Wykonawcy, 

wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Protest składa się do Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Protest należy przesłać w terminie 2 d

roboczych od dnia uzyskania wiadomości o czynności Zamawiającego w formie przesyłki elektronicznej na adres 

poczty email osoby do kontaktu z Zamawiającym, wskazanej w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Protesty 

wniesione po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają rozpoznaniu.  

Zarząd Fundacji Partnerstwo dla Środowiska rozpoznaje protest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

3 dni od dnia jego wniesienia w formie uchwały. O rozpoznaniu protestu Wykonawca, który go złoży, zostanie 

rzez osobę do kontaktu z Zamawiającym wskazaną w pkt VI niniejszego ogłoszenia w formie 

elektronicznej na wskazany w formularzu oferty adres poczty email Wykonawcy. Do wiadomości 

rozstrzygnięciu protestu dołączony zostanie zeskanowany dokument uchwały Zarządu Fundacji Partnerstwo 

dla Środowiska w sprawie rozstrzygnięcia protestu.  

Od uchwały Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w przedmiocie rozpoznania protestu dalszy środek 

W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórnie dokonana czynności, co do której protest został 

tali wykluczeni lub których oferty zostały odrzucone Zamawiający powiadomi o tym w 

formie wiadomości przesłanej elektronicznie na adres poczty email wskazany w treści oferty. Wiadomość 

niniejszego ogłoszenia.  

cena miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

pisemnego protestu od czynności Zamawiającego 

Protest składa się do Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Protest należy przesłać w terminie 2 dni 

roboczych od dnia uzyskania wiadomości o czynności Zamawiającego w formie przesyłki elektronicznej na adres 

poczty email osoby do kontaktu z Zamawiającym, wskazanej w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Protesty 

Zarząd Fundacji Partnerstwo dla Środowiska rozpoznaje protest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

3 dni od dnia jego wniesienia w formie uchwały. O rozpoznaniu protestu Wykonawca, który go złoży, zostanie 

rzez osobę do kontaktu z Zamawiającym wskazaną w pkt VI niniejszego ogłoszenia w formie 

elektronicznej na wskazany w formularzu oferty adres poczty email Wykonawcy. Do wiadomości 

rządu Fundacji Partnerstwo 

Od uchwały Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w przedmiocie rozpoznania protestu dalszy środek 

W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórnie dokonana czynności, co do której protest został 



 

 

Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy o świadczenie usług, 

będących przedmiotem zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. 

X. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

1) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.

2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie znajdują przepisy Kodeku 

Cywilnego przy uwzględnieniu, że Zamawiający zobowiązany wydatkować przyznane w ramach projektu 

środki w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów oraz zasad uczciwej konkurencji, transparentności i

wykonawców.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy o świadczenie usług, 

amówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.  

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie znajdują przepisy Kodeku 

ilnego przy uwzględnieniu, że Zamawiający zobowiązany wydatkować przyznane w ramach projektu 

środki w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów oraz zasad uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych 

Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy o świadczenie usług, 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie znajdują przepisy Kodeku 

ilnego przy uwzględnieniu, że Zamawiający zobowiązany wydatkować przyznane w ramach projektu 

środki w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z 

równego traktowania potencjalnych 


