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    Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół  

    w Chmielniku 

     36-016 Chmielnik 50  

 

  

              ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

W związku z realizacją umowy nr UDA-POKL.09.01.2-18-147/12-00 na dofinansowanie projektu 

„Chcemy się rozwijać!- programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych                

w Zabratówce i Woli Rafałowskiej”, w ramach projektu nr identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-

18-147/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego”, zapraszamy do składania ofert na świadczenie obsługi 

prawnej na potrzeby realizacji wskazanego projektu. 

 

1.Opis i zakres przedmiotu zamówienia:  

 

Do głównych zadań wykonawcy będzie naleŜało prowadzenie obsługi prawnej świadczonej na rzecz 

zamawiającego w ramach realizacji wymienionego na wstępie projektu.  

 

2. Termin realizacji: 

 

Pomoc prawna będzie udzielana w siedzibie zamawiającego w terminie od 3 października 2012 r. do 

28 czerwca 2013 r. w ogólnej liczbie 20 godzin.  

 

3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a. wpis na listę radców prawnych, 

b. co najmniej 2 letnie doświadczenie w przeciągu ostatnich 3 lat w obsłudze prawnej jednostek 

sektora finansów publicznych, 

c. obsługa prawna co najmniej jednego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w przeciągu ostatnich 18 miesięcy, 

 

4. Wymagane dokumenty: 

a. dokument poświadczający prawo do wykonywania zawodu radca prawny 

b. dokumenty poświadczające spełnianie wymagań określonych w pkt 3b i 3c (referencje, umowy itp.) 
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5. Kryterium wyboru oferty: 

cena wykonania – 100% 

6. Opis sposobu obliczania ceny:  

a. ofertę naleŜy sporządzić czytelnie w języku polskim z podaniem ceny w PLN cyfrowo                        

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z podaniem ceny za całość usługi oraz kosztu 

przypadającego na jedną godzinę, 

b. cena musi być podana w następujący sposób: wartość netto + naleŜny podatek VAT  = wartość 

brutto, 

b. wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji 

zamówienia wynikających wprost z powyŜszego opisu przedmiotu zamówienia, 

c. wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być 

konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyŜ wyklucza się 

moŜliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów uprawniona do kontaktu : 

Wiesława Jacek - Zawiło - kierownik projektu 

tel. 506730247 fax. 172296608 

 
8. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę naleŜy złoŜyć w terminie do dnia 03.10.2012 r. do godz. 1100 na formularzu stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

a) osobiście w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 

50, pokój nr 6, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie obsługi prawnej na 

potrzeby realizacji projektu „Chcemy się rozwijać!- programy rozwojowe Gimnazjum w 

Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej”, nie otwierać przed 

03.10.2012 godziną 1100 ”. 

b) drogą pocztową na adres Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Chmielniku, 36-016 

Chmielnik 50, z dopiskiem: „Oferta na świadczenie obsługi prawnej na potrzeby realizacji 

projektu „Chcemy się rozwijać!- programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół 

podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej”, nie otwierać przed 03.10.2012 godziną  

1100 ”. 

10. Ogłoszenia wyników postępowania. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi  

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru, 
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2) zamieści informacje, o których mowa w pkt.1 na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej 

www.chmielnik.pl. 

11. Zamawiający informuje, Ŝe: 

1) podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w punkcie 4, 

2) o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę. 
 

 

 

 


