
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIR/2015 

z dnia 24.07.2015 r. 

 

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektów współfinansowanych  ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy 

wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na zapewnienie 

obsługi prawnej. 

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi 

przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków pomocy technicznej 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na lata 2014-2020. 

 

1. Zamawiający:  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa 

tel. (022) 845 95 00 

www.fnp.org.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, osi 

priorytetowej IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego), ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki:  

1) pomocy prawnej w związku z negocjacjami oraz zawieraniem umów pomiędzy 

Fundacją na rzecz Nauki Polskiej a Instytucjami Zarządzającymi lub Instytucjami 

Pośredniczącymi w systemie wdrażania funduszy europejskich, 

2) kwalifikowalności wydatków, 

3) obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego, 

4) obowiązków beneficjenta i grantobiorcy projektu grantowego, 

5) polityki konkurencyjności i zamówień publicznych w regulacjach krajowych i UE, 

6) pomocy publicznej w regulacjach krajowych i UE, 

7) prawa własności intelektualnej i prawa spółek,  

8) komercjalizacji wyników badań naukowych. 

http://www.fnp.org.pl/


 

 

Przez obsługę prawną rozumie się świadczenie pomocy prawnej i doradztwa prawnego 

polegającego na: 

(a) weryfikacji dokumentacji konkursowej lub innych dokumentów programowych, 

opracowywaniu wzorów umów, aneksów do umów i innych dokumentów związanych 

z projektami oraz formalnym zatwierdzaniu tych dokumentów pod względem 

formalno-prawnym (w tym parafowanie przyjętych dokumentów), 

(b) doradztwie w sprawach związanych z realizacją projektów, poprzez udzielanie 

konsultacji i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, opiniowaniu 

projektów pism, w szczególności korespondencji z Instytucją Pośredniczącą oraz 

organami kontrolującymi, 

(c) ekspertyzach prawnych, 

(d) reprezentacji prawnej (występowanie przed sądami, trybunałami lub innymi organami 

orzekającymi i organami administracji publicznej w sprawach cywilnych i 

administracyjnych), 

(e) współudziale w rozpatrywaniu roszczeń i skarg, 

(f) świadczeniu dyżurów w siedzibie Fundacji w zakresie powyższych zagadnień w 

wymiarze około 2 godzin dziennie w godzinach 8-12 w dni robocze, minimum 10 

godzin tygodniowo, 

(g) obsługi prawnej posiedzeń Zarządu Fundacji w zakresie powyższych zagadnień. 

Wspólny Słownik Zamówień 

Zamówienie obejmuje następujące usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

79100000-5 - Usługi prawnicze, 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego 

i reprezentacji prawnej. 

2.1. Wartość zamówienia 

Zamawiający nie określa, ani maksymalnej, ani minimalnej ilości spraw, które zostaną 

powierzone Wykonawcy w okresie realizacji zamówienia. Wykonawca winien wziąć pod 

uwagę to, że ilość spraw powierzonych mu w poszczególnych miesiącach może być 

różna.  

Zamawiający przewiduje obciążenie związane z wykonywaniem zamówienia liczone na 

ok. 120 godzin miesięcznie. 

Wartość oferty obejmuje: cenę brutto ryczałtu na świadczenie usług w powyżej 

określonym wymiarze czasowym oraz cenę brutto każdej kolejnej godziny po 

przekroczeniu 120 godzin miesięcznie. 

2.2. Termin realizacji zamówienia: 

Planowany termin realizacji zamówienia trwa od 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r.  

Zamawiający jednakże zastrzega, że po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę ma prawo do obniżenia wymiaru godzinowego liczonego 

dla ryczałtu ze 120 godzin do 80 godzin miesięcznie wraz z proporcjonalną zmianą 

stawki za ryczałt.  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość nie 

przekroczy 50% wartości przedmiotu zamówienia podstawowego.  

Zamawiający ma prawo do skrócenia realizacji zamówienia bez podania przyczyn, z 

zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. 

http://www.portalsamorzadowy.pl/przetargi/cpv.html?list=791000005
http://www.portalsamorzadowy.pl/przetargi/cpv.html?list=791100008
http://www.portalsamorzadowy.pl/przetargi/cpv.html?list=791100008


 

 

2.3. Kontakt z Zamawiającym 

Wykonawca wskazuje Zamawiającemu osobę odpowiedzialną za obsługę całości 

zamówienia i podaje dane kontaktowe tej osoby (lub osoby zastępującej). Zamawiający 

będzie uzgadniał z tą osobą najważniejsze kwestie związane z zamówieniem i jakością 

świadczonych usług. 

3. Warunki udziału w postępowaniu:  

Oferent musi spełniać następujące warunki: 

1) posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o 

przedłożone przez Oferenta kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do 

wykonywania zawodu radcy prawnego  lub adwokata. 

2) posiadać wiedzę i doświadczenie w obszarze zamówienia, tj.: 

a) minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności zawodowej jako 

adwokat lub radca prawny, 

b) w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zrealizował co 

najmniej 3 zamówienia, polegające na świadczeniu pomocy prawnej w zakresie 

projektów współfinansowanych ze środków UE (w łącznym zakresie godzinowym co 

najmniej 100 godzin), z których co najmniej jeden dotyczył sektora Badań i Rozwoju 

oraz co najmniej jeden dotyczył projektu o wartości co najmniej 1 mln PLN.  

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez 

Oferenta oświadczenie o spełnianiu tego warunku (załącznik nr 3) wraz z wykazem 

realizowanych usług prawnych w powyższym zakresie oraz kontaktem do klienta 

(załącznik nr 1). 

3) dysponować potencjałem kadrowym i technicznym zapewniającym realizację całości 

zamówienia w terminach określonych w umowie - zapewnić na etapie realizacji 

zamówienia co najmniej 2 osoby posiadające  uprawnienia do wykonywania zawodu 

radcy prawnego lub adwokata.  

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez 

Oferenta oświadczenie o spełnianiu tego warunku wraz z wykazem osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z wyszczególnieniem osoby do kontaktu. 

4) przed podpisaniem umowy zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 5 mln PLN na okres 

realizacji zamówienia. 

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu 

o oświadczenie przedłożone przez Oferenta lub promesę polisy, jednakże kopia opłaconej 

polisy zostanie dołączona do umowy. 

5) znajdować się w sytuacji zapewniającej realizację zamówienia, w szczególności 

niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu 

o aktualne dane z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. 



 

 

6) w celu uniknięcia konfliktu interesów posiadać status podmiotu niepowiązanego osobowo 

lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) 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. 

 

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez 

Oferenta oświadczenie o spełnianiu tego warunku. 

 

4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu  

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 3 

niniejszego zapytania,  Oferent składa Ofertę zawierającą wypełniony i podpisany Formularz 

Oferty stanowiący Załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z oświadczeniami 

i dokumentami, o których mowa w pkt. 3. 

 

5. Kryteria oceny ofert i ich wagi: 

Ocenę nadesłanych ofert (spełniających warunki udziału) przeprowadzi komisja składająca 

się z pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ocena przeprowadzona zostanie  

w II etapach. 

I etap 

Ocenie będą podlegać następujące kryteria: 

1) koszt brutto usługi miesięcznie w formie zdefiniowanej w pkt 2.1. (ryczałt oraz koszt 1 

godziny brutto po przekroczeniu zaproponowanego ryczałtu) w okresie objętym 

Zapytaniem Ofertowym – waga 0,5; 

Oceny będą przyznawane osobno dla ceny usługi ryczałtowej oraz dla ceny godziny po 

przekroczeniu ryczałtu. Dla każdej z tych ocen stosowana będzie jednakowa wagą, czyli 

0,25. 

Zamawiający określi przedziały cenowe dla ofert - względnie, biorąc pod uwagę 

wszystkie oferty złożone w terminie i spełniające warunki udziału w postępowaniu, 

którym następnie przydzieli punkty. Najwyżej punktowane będą oferty z najniższą ceną. 

2) doświadczenie w liczbach na podstawie wykazu usług prawnych zbliżonych tematycznie 

do przedmiotu zamówienia w okresie 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

(na podstawie wykazu spraw wykazanych z załączniku 1) – waga 0,2; 

Zamawiający określi przedziały liczbowe dla wykazanych spraw, względnie, biorąc pod 

uwagę wszystkie oferty złożone w terminie i spełniające warunki udziału w postępowaniu 

(np. 3-6, 6-9, etc.), którym następnie przydzieli punkty. Najniżej punktowane będą oferty 

z najniższą ilością wykazanych spraw, najwyżej z największą ilością wykazanych spraw. 



 

 

3) doświadczenie w zakresie tematycznym (na podstawie spraw wykazanych w pkt. 3.2.) – 

waga 0,3 

Zamawiający sporządzi ranking złożonych ofert zgodnie z kryterium zgodności tematyki 

dotychczasowego doświadczenia z zakresem Zamówienia przedstawionym w pkt 2 i  

przyzna punkty malejąco według pozycji w rankingu.  

Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 

Uwaga! Jeśli po zsumowaniu punktów za trzy ww. kryteria, okaże się, że kilku oferentów 

uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca w pierwszej kolejności będzie oferta 

najkorzystniejsza względem kryterium nr 3, jeśli to kryterium nie przyniesie rozstrzygnięcia,  

rozstrzygające będzie kryterium nr 1. 

II etap 

Troje Oferentów, których oferty zostały ocenione najwyżej zostanie zaproszonych na 

spotkanie z Zamawiającym. Spotkanie ma na celu omówienie i szczegółowe przedstawienie 

Oferentowi zakresu tematycznego obsługi prawnej, analizę doświadczenia i potencjału 

Oferenta. Komisja powtórnie dokonuje oceny w oparciu o kryteria zastosowane w I etapie po 

weryfikacji informacji i ustala ostateczną listę rankingową. 

6. Termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego 

Zapytania Ofertowego wraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami wymienionymi  

w punkcie 3 niniejszego Zapytania Ofertowego - mailowo w terminie do dnia  

10 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00 (liczy się data wpływu) na adres 

natalia.tezcan@fnp.org.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Fundacji  

(ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa).  

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Natalią Tezcan: tel.: 22 311 84 42. 

7. Pozostałe postanowienia:  

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia, jak za własne,  

3) Wykonawca zapewnia gwarancję ceny ofertowej. Ceny wskazane w Ofercie nie będą 

mogły wzrosnąć, z zastrzeżeniem wzrostu wartości stawek wynagrodzenia w trakcie 

realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy w granicach przewidzianych według 

stawek wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej wg sektora: działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 

publikowanych przez GUS. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. 

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą 

o wyjaśnienia dotyczące  treści złożonych ofert. 

6) Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich, ocenie podlegać będzie cena brutto 

oferty/m-c. 

mailto:natalia.tezcan@fnp.org.pl


 

 

7) Wynik postępowania wysłany zostanie do każdego wykonawcy, który złożył ofertę 

oraz umieszczony się na stronie internetowej Fundacji w formie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w rozumieniu „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS  na lata 2014-2020”.  

8) Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym 

Wykonawcą. Umowa będzie zawierać w szczególności następujące postanowienia: 

a) Wykonawca zapewni świadczenie dyżurów w siedzibie Fundacji w wymiarze 

około 2 godzin dziennie w godzinach 8-12 w dni robocze, minimum 10 godzin 

tygodniowo. 

b) Czas na wykonanie pojedynczego zlecenia powinien być nie dłuższy niż dwa dni 

robocze. 

c) Wykonawca udzieli informacji zwrotnej do 12 godzin po otrzymaniu zlecenia, jeśli 

zlecenie nie zostanie wykonane w ciągu dwóch dni roboczych. 

d) W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, czas na wykonanie zlecenia 

nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. 

e) W razie niewywiązania się z powyższych warunków umownych względem danego 

zlecenia, stosowane będą kary umowne w wysokości ceny brutto 1 godziny 

(przyjętej ponad cenę ryczałtową) dla każdego dnia opóźnienia. Zamawiający ma 

prawo odliczyć karę umowną od wynagrodzenia. 

f) Wykonawca oświadcza, że ma wiedzę i odpowiednie doświadczenie niezbędne do  

wykonania zamówienia i zobowiązuje się do starannego jej wykonania z 

zachowaniem wymaganego w tym zakresie profesjonalizmu. 

g) Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na 

podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

h) Wynagrodzenie obliczane na podstawie wykazu czynności za miniony miesiąc 

kalendarzowy w oparciu o stawkę godzinową i ryczałtową pokrywa wszelkie 

koszty Zleceniobiorcy, związane z wykonywaniem zlecenia. 

i) Zamawiający jednakże zastrzega, że po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia 

realizacji zamówienia przez Wykonawcę ma prawo do obniżenia wymiaru 

godzinowego liczonego dla ryczałtu ze 120 godzin do 80 godzin miesięcznie wraz 

proporcjonalną zmianą stawki za ryczałt. 

j) Płatność za usługę realizowana będzie po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego, w oparciu o godzinowe zestawienie czynności, w terminie 14 dni 

roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

Warunkiem wystawienia faktury i dokonania płatności jest uprzednia akceptacja 

przez Zamawiającego godzinowego zestawienia czynności.  

k) Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego 

terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

l) W przypadku nienależytego wykonania zlecenia Zamawiający ma prawo naliczyć 

karę umowną w kwocie równej 3 stawkom godzinowym brutto przyjętym  w 

złożonej ofercie za koszt godziny po przekroczeniu ryczałtu. Wszelkie ewentualne 

niezgodności i zastrzeżenia będą wykazane przez Zamawiającego nie później niż 

po upływie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego 



 

 

zestawienia czynności, o którym mowa w pkt. j). Zamawiający ma prawo odliczyć 

karę umowną od wynagrodzenia. 

m) Ponadto Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej. 

n) Wykonawca nie może ograniczyć ani wyłączyć w jakikolwiek sposób swojej 

osobistej odpowiedzialności za doradztwo prawne świadczone na rzecz 

Zamawiającego. 

o) Załącznikiem do umowy jest kopia opłaconej polisy OC z sumą ubezpieczeniową 

w kwocie 5 mln. PLN. 

p) Wszelkie informacje, uzyskane od Zamawiającego (w tym jej przedstawicieli lub 

pracowników) przez Wykonawcę przy wykonywaniu usług opisanych w umowie, 

 niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia oraz stopnia opracowania mają 

charakter poufny. 

i. Do Informacji poufnej nie zalicza się: 

 informacji powszechnie znanych, 

 informacji rozpowszechnionych przez media (w tym prasę, radio, 

telewizję) oraz w sieci Internet, 

 informacji powszechnie dostępnych. 

ii. Wątpliwości w kwalifikacji danej informacji rozstrzyga się na rzecz 

poufności. 

iii. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania informacji poufnych 

jakiejkolwiek osobie trzeciej w jakikolwiek formie, sposobie lub zakresie. 

iv. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących informacji poufnych 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty 

równej 10 stawkom godzinowym brutto przyjętym w złożonej ofercie za 

koszt godziny po przekroczeniu ryczałtu . 

q) Wykonawca z dniem zapłaty wynagrodzenia przeniesie na Zamawiającego 

wszystkie prawa autorskie majątkowe do utworów, które powstaną w danym 

okresie rozliczeniowym w czasie objętym realizacją usługi, w tym w szczególności 

wzorów umów, aneksów i dokumentacji, jak również zamówionych w ramach 

usług u Wykonawcy analiz i opinii, na następujących polach eksploatacji: 

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy 

utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

iii. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

iv. w zakresie wprowadzania do pamięci komputera i/lub sieci multimedialnej i 

rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie.  

r) W sprawach nieregulowanych umową zastosowane będą miały powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 



 

 

s) Ewentualne spory wynikające na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez 

Strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony 

porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

t) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają pod rygorem nieważności 

zachowania formy pisemnej w formie aneksu do Umowy – z zastrzeżeniem 

regulacji dotyczącej zmiany danych osobowych i teleadresowych  

u) Zmiana danych osobowych lub teleadresowych następuje poprzez pisemne 

zgłoszenie drugiej Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej Umowy. Za 

wystarczającą formę Strony uznają zgłoszenie dokonane za pomocą poczty 

elektronicznej. 

 


