
Olsztyn, dnia 23 lutego 2017 r. 

ZSS.K.1100 – 1/2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. 

Bocheńskiego w Olsztynie. 

1. Zamawiający: Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie,                    

10-224 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 17, tel. 89 5264441; fax 89 5266129; e-mail: 

zss@zss.olsztyn.pl  zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie doradztwa prawnego, obsługi 

prawnej i reprezentacji prawnej. 

2. Nazwa zamówienia: usługi w zakresie doradztwa prawnego, obsługi prawnej i reprezentacji 

prawnej.  

Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na obsłudze prawnej Zespołu Szkół 

Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie. Obsługa prawna powinna być 

prowadzona w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 233 t.j.). 

1) Przez „obsługę prawną” rozumie się świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego            

w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych, a w szczególności: 

a) udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,  

b) opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych ZSS (statutów, regulaminów, zarządzeń, 

uchwał, decyzji i innych), 

c) sporządzanie opinii prawnych, 

d) uzgadnianie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów oraz 

parafowanie zawieranych umów, 

e) doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych, prawa pracy, prawa oświatowego 

oraz prawa zamówień publicznych, 

f) interpretowanie obowiązujących przepisów prawa, udzielanie informacji o ich zmianach, 

uchybieniach w zakresie ich przestrzegania oraz skutkach uchybień, 

g) udzielanie pomocy prawnej w zakresie działalności finansowej. 

2) Usługi świadczone będą w siedzibie Wykonawcy. 

3) Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe 

plus należny podatek VAT, płatne z dołu na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. 

 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. 

4. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwa i adres zleceniobiorcy 

b) NIP 

c) REGON 

d) miesięczna cena ryczałtowa netto + obowiązujący podatek VAT 

e) udokumentowany wpis na listę radców prawnych 

f) udokumentowany wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 

g) oświadczenie w zakresie doświadczenia zawodowego wraz z wykazem 

wykonanych/wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

doświadczenia zawodowego i wiedzy. 
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5. Kryteria oceny ofert z określeniem ich wagi: 

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów: 

1) Cena – proponowana przez wykonawcę cena ryczałtowa brutto za wykonywanie obsługi 

prawnej w stosunku miesięcznym. 

2) Doświadczenie zawodowe i wiedza: wykonawca powinien posiadać doświadczenie zawodowe 

obejmujące współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w charakterze radcy 

prawnego oraz znajomość prawa oświatowego. 

 

6. Sposób przygotowania i forma złożenia oferty: 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Ofertę należy złożyć w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Zespołu Szkół 

Samochodowych w Olsztynie”. 

7. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w kadrach Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie (pok. nr 101) przy                                   

Al. Wojska Polskiego 17, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 marca 2017 r. do godz.15:00. 

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewpłynięcie oferty w terminie w przypadku 

przesłania jej za pośrednictwem poczty lub kuriera. 

8. Wybór oferty 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2017 r. o godz. 10:00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

unieważnienia postępowania, gdy najniższa finansowo oferta przekroczy zaplanowane środki 

finansowe. 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Samochodowych 

im. por. A. M. Bocheńskiego 
w Olsztynie 

mgr inż. Arkadiusz Gnoza 
 

 


