
 

                                                                                                       

                                                           

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ  

 
Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Lubuski Urząd Wojewódzki 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. 0-95 7115 507 fax 0-95 7 115 301 

e-mail: funduszeue@lubuskie.uw.gov.pl 

 
Tryb wyboru oferty 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, 

opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez 

zastosowania przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1.1 Cel zamówienia 

 

Wybór wykonawcy do świadczenia kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Wydziału Programów 

Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w tym dla 

Kontrolerów Krajowych Programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej 2014-2020 (Polska-

Saksonia i Brandenburgia-Polska). Zamówienie będzie realizowane ze środków pomocy technicznej 

POPT 2014-2020 i PW INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa. 

 

1.2 Przedmiot zamówienia 
 

Świadczenie przez Wykonawcę usług prawniczych w zakresie bieżącej obsługi prawnej, doradztwa 

prawnego dla potrzeb Wydziału Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w tym również w ramach Programów Współpracy Transgranicznej 

INTERREG VA . 

 

Praca Wydziału skupia się na następujących obszarach: 

 prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów i programów rządowych przekazanych do 

obsługi Wojewodzie oraz spraw związanych z zamykaniem pomocy w ramach programów 

europejskich; 

 prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji Kontrolera Krajowego dla 

Programów Współpracy Transgranicznej na granicy polsko-niemieckiej; 
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 prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie desygnacji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  

i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.  

Zadania realizowane są w oparciu o prawo krajowe, prawo europejskie, odpowiednie dokumenty 

programowe oraz o wytyczne Koordynatora Krajowego (tj. ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego)/IZ. 

 

Do szczegółowych zadań w ramach przedmiotu zamówienia należeć będzie m.in.: 

a) sporządzanie opinii prawnych, stanowisk i projektów pism, których forma każdorazowo będzie 

określana przez Zamawiającego,  

b) przygotowywanie projektów umów, porozumień zawieranych przez Zamawiającego, 

c)  kompleksowe doradztwo oraz konsultacja prawna niezbędna w procesie weryfikacji 

dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dostarczonej Zamawiającemu 

przez Beneficjentów objętych zakresem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

d) wsparcie merytoryczne w zakresie interpretacji przepisów i wytycznych Programowych, 

e) udzielanie konsultacji, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w związku  

z działaniami programowymi/działalnością kontrolną, 

f) uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach/naradach roboczych związanych z  obsługą 

projektów realizowanych w ramach Programów Współpracy Transgranicznej na granicy polsko-

niemieckiej w siedzibie Zamawiającego,  

g) wsparcie Zamawiającego w procesie konsultacji, wyjaśnień i przedstawiania stanowisk  

w kontaktach z partnerami programów współpracy transgranicznej, 

h) reprezentowanie Wojewody Lubuskiego w sporach prawnych związanych z realizowanymi 

projektami. 

2. Kod CPV 

79100000-5 

Nazwa kodu CPV 

Usługi prawnicze 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki udziału w postępowaniu: 

1. dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

uprawnienie radcy prawnego/adwokata osobiście lub wskazany personel oferenta; 

2. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa w tym zakresie 

warunku; 

3. potencjał techniczny: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku; 

4. zdolności technicznej lub zawodowej: O udział w realizacji powyższej usługi ubiegać się mogą 

Wykonawcy, spełniający poniższe warunki: osoby wykonujące zawód adwokata lub radcy 

prawnego osobiście  bądź dysponujące co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe 

radcy prawnego/adwokata. 

5. Warunki dodatkowe:  

a) Radca prawny lub adwokat - powinien posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego lub 

adwokata, potwierdzony stosownym wpisem na listę radców prawnych lub adwokatów 

oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe – w okresie ostatnich 5 lat tj. w latach 2014-

2018 lub od dnia podjęcia przez radę okręgową izby radców prawnych/okręgową radę 
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adwokacką uchwały o wpisie na listę radców prawnych/adwokatów do dnia upływu 

terminu składania ofert świadczył przez minimum 24 miesiące obsługę prawną na rzecz 

jednostek administracji publicznej; 

b) Wykonawca nie może być powiązany osobowo z Zamawiającym.  

 

3.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi kopię 

dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających, że osoby, które będą 

realizować przedmiot zamówienia: 

a) posiadają tytuł radcy prawnego lub adwokata – wpis na właściwą listę, 

b) posiadają wymagane doświadczenie – wykaz usług świadczonych na rzecz administracji 

publicznej z podaniem nazwy organu, terminu świadczenie usługi prawnej (referencje) 

oraz złoży podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych z Zamawiającym, które należy 

sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Kryteria oceny oferty  

4.1 Zamawiający oceni i porówna wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

4.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

 
Cena – waga 100% obliczona wg następującego wzoru 
 

cena najtańszej ze złożonych ofert  
Ilość punktów = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x waga  

cena badanej oferty 
 
 
4.3 Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego  

i pełnego wykonania zamówienia. 

4.4 Cena oferty stanowi iloczyn wynagrodzenia miesięcznego i ilości miesięcy świadczenia usługi objętej 

zamówieniem. Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. 

4.5 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (jeśli dotyczy), spoczywa na 

Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.  

4.6 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień odnośnie wysokości 

zaproponowanej  ceny  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  lub  jeżeli  dokonana  przez 

Zamawiającego  ocena  wyjaśnień  złożonych  przez  Wykonawcę  wraz  z  dostarczonymi  dowodami 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4.7 Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty  

o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  

w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień. 

5. Zasady składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25-go stycznia 2019 do godz. 10:00 na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku stwierdzenia złożenia przez danego 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty, złożone oferty podlegają odrzuceniu jako niezgodne z niniejszym 

zapytaniem ofertowym. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę. 

4. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki do 

niniejszego zapytania ofertowego. 
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5. Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.  

6. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. Uprawnienie do ich podpisania musi wynikać z treści załączonych do oferty 

dokumentów.  

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą powinien zostać 

przedstawiony dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii z notarialnym 

poświadczeniem podpisu. 

7. Poprawki w ofercie lub załącznikach powinny być naniesione w sposób czytelny i opatrzone podpisem 

osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: osobiście bądź za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Zamawiającego Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie 

Wlkp. Wydział Programów Europejskich i Rządowych ul. Jagiellończyka 8  66-400 Gorzów Wlkp.  

(w godzinach pracy tj. 7:30-15:30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan 

podpisanych dokumentów na adres funduszeue@lubuskie.uw.gov.pl Na potrzeby niniejszego 

postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta 

złożona z zachowaniem formy pisemnej. 

9. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami do 

Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje 

data nadania/wysłania oferty). 

10. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej 

kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać 

podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę/firmę i adres) oraz 

zamieszczając zapis o treści:  „Oferta na usługi prawne dla Wydziału Programów Europejskich  

i Rządowych” i informację o ilości stron znajdujących się w kopercie. 

11. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy 

zamieścić zapis o treści: „Oferta na usługi prawne dla Wydziału Programów Europejskich  

i Rządowych”. 

12. Koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami obciążają wyłącznie Wykonawcę.  

13. Zamawiający wymaga  podania  przez  Wykonawcę  podwykonawców zamówienia,  jeżeli  są  oni 

znani  na  etapie składania oferty. 

14. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 

Wykonawców szczegółów oferty oraz akceptuje udział w postępowaniu na warunkach i zasadach 

określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

15. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

18. Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt 8.  

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu oryginalnego potwierdzającego 

uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia. 

20. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia/anulowania niniejszego postępowania w każdym 

momencie bez podania przyczyny. 
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6. Termin i sposób realizacji umowy  

Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019r. 

Usługi w ramach umowy będą mogły być wykonywane poprzez kontakty drogą e-mailową oraz osobiście  
w  siedzibie Zamawiającego nie mniej niż 3 godziny tygodniowo w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 
godz. 7:30 do godz. 15:30. Dokładny czas zostanie określony po podpisaniu umowy. Wszelkie koszty 
związane z dojazdem do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

7. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych  

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo. Przez 
powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na pozostawaniu w związku małżeńskim, w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i popisania stosownych 
oświadczeń, osobno dla każdego podmiotu wykonującego usługi prawne na rzecz Zamawiającego, 
stanowiących załącznik nr 3 do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą oświadczeń zostaną 
odrzuceni. 
 
8. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy  

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian Umowy. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie  
w granicach określonych przez art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany Umowy będą mogły 
nastąpić w przypadku, gdy:  

1) zaistnieją okoliczności, w trakcie trwania umowy, powodujące konieczność zmiany zakresu 
przedmiotu umowy lub sposobu wykonywania umowy, w tym w szczególności ograniczenie 
zakresu umowy, powodujące zmniejszenie wynagrodzenia;  

2) zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT.  

9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

10. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych  

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

11. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

12. Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 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 o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, informujemy, że: 

12.1 Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach przedmiotowej 

procedury jest Wojewoda Lubuski:  

1) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkurencyjności; 

2) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO; 
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3) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią 

podstawę prawną, w tym m.in. upoważnionym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków  

w ramach projektu pomocy technicznej; 

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres 

przechowywania dokumentacji projektu; 

5) osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania; 

6) osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza 

przepisy prawa; 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału  

w przedmiotowej procedurze konkurencyjności; 

8) podane dane osobowe nie będą poddawane automatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

9) Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych 

danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym; 

12.2 Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  

w niniejszym postępowaniu. 

 


