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                Bieruń, dnia 16.12.2016 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania: 

„Świadczenie pomocy prawnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” 

nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. 

 

Zamawiającym jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.  

Siedziba: 43 – 155 Bieruń, ul. Wł. Jagiełły 1.  

Telefon: (32) 216 – 21 – 76, fax. wew. 131 

Godziny urzędowania: pon. 7.30 – 17.00, wt., śr., czw. 7.30 - 15.30, pt. 7.30 - 14.00.  

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bieruniu w zakresie prowadzonych zadań statutowych. 

2. Zakres obsługi prawnej w szczególności obejmować będzie: 

1) udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień, 

2) sporządzanie opinii prawnych, interpretacji zapisów w aktach prawnych, projektów pism, 

wniosków oraz innych dokumentów,  

3) pomoc w opracowywaniu oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych i regulacji 

(regulaminów, zarządzeń itp.), 

4) opiniowanie pod względem formalno-prawnym zawieranych umów, porozumień, decyzji, 

upoważnień i pełnomocnictw lub we wskazanych przypadkach opracowanie ich projektów, 

5) opiniowanie pod względem formalno-prawnym dokumentacji dotyczącej zamówień 

publicznych, konkursów lub innych postępowań oraz uczestniczenie w przygotowywaniu tej 

dokumentacji, a jeżeli zajdzie taka konieczność również uczestniczenie w procedurach 

rozstrzygających te postępowania na każdym etapie, 

6) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym 

działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego, 

7) reprezentowanie Zamawiającego przed sądami i organami władzy publicznej, 

8) udzielanie pomocy prawnej dla klientów Zamawiającego, w zakresie prawa rodzinnego dla 

rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 

dla rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, 

9) występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego przy negocjowaniu i zawieraniu 

umów, 

10) wykonywanie innych czynności o charakterze pomocy prawnej zgodnie z bieżącymi 

potrzebami.  

3. Obsługa prawna będzie realizowana w formie zryczałtowanej miesięcznej i świadczona 

będzie w łącznym wymiarze 35 godzin miesięcznie, w siedzibie Zamawiającego, w siedzibie 

Wykonawcy oraz w każdym miejscu, w którym Zamawiający prowadzi negocjacje lub 

wykonuje czynności wymagające doraźnej pomocy prawnej. 

4. W ramach wymiaru, którym mowa w pkt. 3 Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia 

dyżurów w siedzibie Zamawiającego w jeden dzień lub dwa dni w tygodniu, łącznie  

w wymiarze 6 godzin tygodniowo. 
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5. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą. 

II. Wymagania wobec wykonawcy 

1. Niezależnie od wykonywania obsługi prawnej w ustalonych godzinach, Wykonawca musi 

zapewnić Zamawiającemu możliwość konsultacji w sprawach pilnych, poprzez kontakt 

telefoniczny lub drogą elektroniczną, przez pięć dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku 

do piątku) w godzinach urzędowania Ośrodka. 

2. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest zapewnić zastępstwo w obsłudze prawnej przez 

radcę prawnego lub adwokata, na okres nieobecności tak, aby zabezpieczyć należycie interes 

Zamawiającego. 

3. Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę 

zryczałtowanej ceny brutto za miesiąc świadczenia usług i 12 miesięcy, na które zostanie 

zawarta umowa. W kalkulacji oprócz wartości całego zamówienia i kosztów ryczałtu 

miesięcznego należy podać koszt 1 godziny świadczonych usług. 

III. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne 

dokumenty stwierdzające przynależność do odpowiedniej izby zawodowej, tj. posiadają 

aktualny wpis na listę radców prawnych lub listę adwokatów, prowadzoną przez właściwą 

Okręgową Izbę Radców Prawnych lub Okręgową Radę Adwokacką. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada co 

najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata, oraz 

wykonał osobiście (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) 

należycie nie mniej niż 2 usługi prawne polegające na świadczeniu pomocy prawnej, 

doradztwie, wymagającej wiedzy prawniczej na rzecz Zleceniodawcy w indywidualnych 

sprawach klientów, opiniowaniu pism oraz wzorów decyzji i orzeczeń dla Ośrodków Pomocy 

Społecznej i/lub w urzędach organów władzy publicznej lub państwowych lub 

samorządowych jednostkach organizacyjnych. 

Każda z wykazanych umów musi być świadczona na podstawie odrębnych umów przez okres 

co najmniej 6 miesięcy. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w tym  

w zakresie przedmiotu zamówienia. 

2. Ocena spełnienia warunków wymienionych w ust. 1 dokonana zostanie w oparciu  

o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych przez Wykonawcę  

do oferty.  

V. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia jakie składają Wykonawcy w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 1). 

2. Wypełnione i podpisane Oświadczenie (wzór – załącznik nr 2). 

3. Kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do 

występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę). 

4. Wykaz realizowanych usług prawnych, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonywania, 

wymiaru godzinowego i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 3). 

5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia (potwierdzenie zapłaty oraz kopia polisy). 

VI. Sposób obliczania ceny 

1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu 

cenowym – załącznik nr 1, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie formularz 

ofertowy. 

2. Ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Wartość bez podatku VAT każdej pozycji musi uwzględniać wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotowego zamówienia.  

4. Wykonawca powinien obliczyć cenę za 1 godzinę usług, zawierającą wszystkie koszty, jakie 

będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia, wyliczoną zgodnie 

ze wzorem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1. 

5. Cena określona przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres 

ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom w okresie jej trwania. 

6. Brak wypełnienia i określenia ceny w jakiejkolwiek pozycji w formularzu cenowym spowoduje 

odrzucenie oferty. 

7. Wstawienie w pozycji w formularzu ofertowym zera jako wartości ceny spowoduje 

odrzucenie oferty. 

8. Ostateczną wartość oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza 

cenowego z podatkiem VAT. 
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VII. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie dokonywał oceny wg następujących kryteriów  

z uwzględnieniem podanych wag procentowych: 

KRYTERIUM I – Cena – waga 60% 

KRYTERIUM II – Doświadczenie – waga 40% 

2. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według 

następującego wzoru:  

Liczba punktów = Cena x 60% + Doświadczenie x 40% 

3. Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie 

oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać 

będą ocenie w oparciu i niżej wymienione zasady przyznawania punktów. 

4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt w kryterium cena, oraz maksymalnie 100 pkt  

w kryterium doświadczenie. 

5. Cena – punkty w kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

Wartość brutto najtańszej oferty 

     Cena = -----------------------------------------  x  100 pkt  

Wartość badanej oferty brutto 

 

6. Doświadczenie – punkty w kryterium doświadczenie zostaną obliczone w następujący 

sposób: 

- za każdy rok doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług w zakresie określonym  

w warunkach udziału w postępowaniu (IV pkt. 1 ust. 2) przyznane zostanie 10 pkt, przy czym 

za doświadczenie 10 letnie i dłuższe przyznane zostanie 100 pkt.  

- Usługi należy przedstawić w „Wykazie usług” – stanowiącym załącznik nr 3. 

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

8. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

VIII. Forma, miejsce i termin złożenia oferty 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim (czytelną i trwałą techniką). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2016 r. o godz. 11.00.  

3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego (I piętro - sekretariat). 

4. W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby 

Zamawiającego. 

5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz 

napis: oferta na realizację zadania pn.: „Świadczenie pomocy prawnej dla Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu”. 

6. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 

Wykonawcy nie otwarta. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem upływu do jej składania. 
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IX. Miejsce i termin otwarcia oferty 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2016 r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego, pokój nr C 108. 

X. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Elżbieta Ławczys - telefon 32 216 21 76 wew. 140. 

XI. Udzielenie zamówienia 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje na 

stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podając nazwę (firmę), siedzibę 

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających 

wymagane kwalifikacje. 

XII. Informacje dotyczące zawierania umowy 

1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć podpisaną umowę do siedziby Zamawiającego. Wzór umowy 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu.  

2. Jeżeli podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę następną w kolejności pod względem ilości uzyskanych 

punktów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy: 

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

4. W przypadku gdy założone środki finansowe okażą się niewystarczające, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny. 

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty  

które otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te 

oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej. 

XIII. Informacje dodatkowe 

1. Wszystkie przedstawione informacje przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty. 

2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

3. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w polskich 

złotych (PLN). 

DYREKTOR 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bieruniu 

mgr Piotr Ćwiękała 
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W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykaz usług. 

4. Wzór umowy. 

 

………………………………. 
Parafa osób przygotowujących  
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Załącznik nr 1 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

tel. ……..................................., e-mail ................................. 

 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na „Świadczenie pomocy prawnej dla Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” przedkładamy niniejszą ofertę cenową oświadczając,  

że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty. 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

Przedmiot 

zamówienia: 

Szacunkowa ilość 

godzin usług  

(I.2017-XII.2017) 

Cena jedn. netto  

(1 godz. usługi) 

Cena jedn.brutto 

(1 godz. usługi) 

Wartość 

zamówienia netto 

Wartość zamówienia 

brutto w tym  

podatek VAT…….% 

Obsługa prawna 420     

Cena jednostkowa to suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania zamówienia. Wartość zamówienia to iloczyn szacunkowej ilości godzin usług 

i ceny jednostkowej, które wynoszą: 

Wartość brutto: ……………………………..zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………złotych) 

Wartość netto: ……………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………złotych) 

Wartość VAT…………………………………..zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………złotych) 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

3. Oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy 

do niego żadnych zastrzeżeń. 

2) W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4, z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu 

określonym przez Zamawiającego. 

Załącznikami do oferty są następujące dokumenty: 

- 

- 

 

…………………………………      ……………………………………………………… 

(miejscowość i data)  Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 
…………………………………………………………………….. 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na „Świadczenie pomocy prawnej dla 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” 

w imieniu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

…………………………………      ……………………………………………………… 

(miejscowość i data)  Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 
…………………………………………………………………….. 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

WYKAZ USŁUG  

(z wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego  
w zapytaniu ofertowym) 

 

L.p. 
Zakres wykonywanych czynności 
prawnych (doświadczenie na 
podstawie kryteriów oceny ofert) 

Miesięczna ilość 
godzin wykonanych 
usług: 

Nazwa i adres instytucji 
dla której usługa 
została zrealizowana 

Termin realizacji 
podać okres 
od (m-c/rok) 
do (m-c/rok) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Do wykazu dołączamy dowody, w rozumieniu przepisów § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju  

z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), potwierdzające, 

że wymienione wyżej usługi zostały wykonane należycie. 

Dowodami są: 

1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 

były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 

W sytuacji, gdy Wykonawca wykonywał usługi wyszczególnione w wykazie na rzecz Zamawiającego 

(MOPS Bieruń), nie ma obowiązku przedkładania dla tych zamówień dowodów, o których mowa 

powyżej. 

 

…………………………………      ……………………………………………………… 

(miejscowość i data)  Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy 

  



str. 10 

 

 „WZÓR” 

Załącznik Nr 4 

 

UMOWA   Nr …. / MOPS / 2016 

 

Zawarta w dniu ......................... w Bieruniu między: 

Gminą Bieruń, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, NIP: 646 10 15 103 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń,  

reprezentowanym  przez:  

…………………………. – Dyrektora/Zastępcę Dyrektora na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza 

Miasta Bierunia z dnia ………………… r. nr………………………………. 

zwanym w dalszej części  „Zamawiającym” 

a,   

z siedzibą w ……………………………………………………..………………………., 

działającym na podstawie wpisu do …………………………………………, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa nie jest zawierana w oparciu o przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 

ze zm.), a Wykonawca został wybrany przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

prowadzonego w drodze zaproszenia do składania oferty dla zamówienia o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania usługę, która obejmuje 

kompleksową obsługę prawną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu w zakresie 

prowadzonych zadań statutowych, a w szczególności: 

1) udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień, 

2) sporządzanie opinii prawnych, interpretacji zapisów w aktach prawnych, projektów pism, 

wniosków oraz innych dokumentów,  

3) pomoc w opracowywaniu oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych i regulacji 

(regulaminów, zarządzeń itp.), 

4) opiniowanie pod względem formalno-prawnym zawieranych umów, porozumień, decyzji, 

upoważnień i pełnomocnictw lub we wskazanych przypadkach opracowanie ich projektów, 

5) opiniowanie pod względem formalno-prawnym dokumentacji dotyczącej zamówień 

publicznych, konkursów lub innych postępowań oraz uczestniczenie w przygotowywaniu tej 

dokumentacji, a jeżeli zajdzie taka konieczność również uczestniczenie w procedurach 

rozstrzygających te postępowania na każdym etapie, 

6) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym 

działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego, 
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7) reprezentowanie Zamawiającego przed sądami i organami władzy publicznej, 

8) udzielanie pomocy prawnej dla klientów Zamawiającego, w zakresie prawa rodzinnego dla 

rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 

dla rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, 

9) występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego przy negocjowaniu i zawieraniu 

umów, 

10) wykonywanie innych czynności o charakterze pomocy prawnej zgodnie z bieżącymi 

potrzebami.  

2. W przypadkach przewidzianych prawem Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnego 

pełnomocnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, do wykonania w jego 

imieniu czynności stanowiących przedmiot umowy. Pełnomocnictwo powinno być podpisane 

przed podjęciem czynności wymagających tej formy. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczonych usług poprzez: 

1) świadczenie obsługi prawnej w łącznym wymiarze 35 godzin miesięcznie, w siedzibie 

Zamawiającego, w siedzibie Wykonawcy oraz w każdym miejscu, w którym Zamawiający 

prowadzi negocjacje lub wykonuje czynności wymagające doraźnej pomocy prawnej, 

2) pełnienia dyżurów w siedzibie Zamawiającego w jeden dzień lub dwa dni w tygodniu, łącznie  

w wymiarze 6 godzin tygodniowo, 

3) możliwość konsultacji w sprawach pilnych, poprzez kontakt telefoniczny lub drogą 

elektroniczną, przez pięć dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 

urzędowania Ośrodka, 

4) zastępstwo w obsłudze prawnej przez radcę prawnego lub adwokata, na okres nieobecności 

tak, aby zabezpieczyć należycie interes Zamawiającego, 

5) uzgodnienie harmonogramu realizacji usług z Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swej działalności, 

wykonywać wszelkie czynności będące przedmiotem niniejszej umowy ze szczególną 

starannością wymaganą dla prac tego rodzaju oraz przy uwzględnieniu specyfiki właściwej dla 

pomocy społecznej. 

3. Wykonawca odpowiada za jakość, terminowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 

prawnymi przygotowywanych opinii prawnych, udzielanych porad i konsultacji prawnych, 

ocen i analiz spraw wykonywanych w ramach niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie brutto ………………. zł 

(słownie złotych: ………………………………………) 

Netto: ………………………….. 

2. Wartość umowy za cały okres trwania ustala się na kwotę brutto ………………………  

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura za usługę 

wykonaną na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
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5. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za wykonanie przedmiotu umowy 

po zrealizowaniu usługi, przelewem w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania faktury  

i po potwierdzeniu na fakturze wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty. Płatność 

nastąpi z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

§ 4 

1. Obie strony zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach stanu 

faktycznego i prawnego związanych z przedmiotem zleconej sprawy. 

2. W trakcie wykonywania umowy Zamawiający nie będzie podejmować działań prawnych 

związanych ze zleconą sprawą bez uzgodnienia z Wykonawcą. 

§ 5 

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje uzyskane podczas oraz w rezultacie 

wykonania niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystko, o czym 

dowiedział się w trakcie udzielania pomocy prawnej, a także materiały i wszelkie dokumenty 

udostępnione przez Zamawiającego, natomiast Wykonawca nie będzie ujawniał osobom trzecim 

opracowań wykonanych dla niego przez Kancelarię oraz przygotowanych przez nią dokumentów  

i materiałów, ani w inny sposób ich upowszechniał, pod rygorem skutków odszkodowawczych. 

Obydwie strony zapewniają poprzez pisemne protokoły zachowanie powyższych wymogów, również 

przez swoich kontrahentów. 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, 

wyrażonej na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy w formie kar umownych . 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach  

i wysokościach:  

a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2, 

b) za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umowy w wysokości 10 % 

wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2. 

Kary umowne mogą być naliczone łącznie. Kara zostaje naliczona po uprzednim wysłuchaniu 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:  
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a) odstąpienie od umowy 10 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 2 z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy „Prawo zamówień 

publicznych”, 

b) w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę w wypłaceniu wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 

Kara zostaje naliczona po uprzednim wysłuchaniu Zamawiającego. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Kara płatna będzie w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku.    

§ 8 

W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 

sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa „Prawo 

zamówień publicznych” oraz inne przepisy mające związek z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający       Wykonawca  


