
Olsztyn, fi5. * 4" 2oI7 r.

Zaproszenie do skł adania ofert

Uprzejmie zapraszam do zł ozenia oferty dla Fundacji Wspólnoty Grunto.rtrej \ fsi
olsztyn w zakresie obsł ugi prawnej projektu realizowanego pvlez Fundację  w ramach osi
Pń orytetowej V Ochrona ś rodowiska i efektywł e wykmzystanie zasobół v Dzidanie 5.3.

Dziedzictwo kulturowe, w konkursie nr RPSL.05.03.01-IZ.O1"-24-L55/17 ogloszonym przez

Zatzą d l,Vojewództrł a Ś lą skiego, w okesie od daty zawarcia umo\ fy do dnia 3L grudnia

2021r.

Poniż ej są  okreś lone warunki i wymagania Fundacji:

Sposób wykonywania ob$ugi prawrrei:

- obsł uga wykonywanaptzez osobę  z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata z co

najrnniej 3_letnim doś ł iadczeniem,

- radca prawny lub adwokat bę dzie pozostawał  do dyspozycji w siedzibie Fundacji raz

w tygdnirą  po wcześ niejszym zawiadomieniu z co najmniej 4B-godzinnym

wyprzedzeniem, co najmniej przaz dwie godziny; nie dopuszcza się  peł nienia dyzuru

przezaplikanta,

- radca prawny lub adwokat bę dzie pozostawał  do dyspozycji Fundacji corlz.iennie w

godzinach otwarcia jego Kancelań i w jej siedzibie ptzez przynajmniej 4 godziny w

godzinach mię dzy 9:00 a 16:00,

- radca prawny lub adwokat zobowią zany bę dzie do stał ego kontaktu telefonicznego

oraz pomocy prawnej udzielanej równiez a poś rednictwem telefonu i poczty

elektronicznej,

- szacowany czas wykonywania usł ug to 440 godzin w skali cdej umowy.

Zakres ś wiadczonej pomocy prawnej :

obejmuje wszelkie kwestie prawlre zwią zane z ubieganiem się  Fundacji o przyznanie

dofinansowania oraz z ewentualną  realizacją  przez Fundację  pĘ ektu w ramach Osi

Pń orytetowej V ochrona ś rodowis} < a i efektywne wykorzystanie zasobów Dział anie 5.3.

Dziedzictwo lnrlturowe, w konkursie nr RPSL.05.03.01-IZ.0L-24-Li5/17 ogł oszonym przez

Zarą d Województrł a ś lą skiegą  w szczególnoś ci obejmqią ce

- regulacje obowią 1ują ce w EFRR RPo wsl. 2ol4-2o2o

- prawo pracy,

- prawo cywilne,

- prawo finansowe, a w szczególnoś ci umowy, porozumienia,

- udzielanie zamówień ,

- ochronę danychosobowych,

- peł nomocnictwa,upoważ nienia,



- uchwał y i regulaminy Zarzą du Fundacji,

- reprezento\ ^ .arie Fundacji w sporach z wykonawcami.

Czas trwania umow5l:  od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2A2Lr.
W zał ą czuiku nr 1 do niniejszego zapytania są  zawał te istotne postanorrienia umowy, które

bę dą  wprowadzone do zawieranĘ  umowy na usł ugi prawne.

Postę powatrie prowadzone z wył ą czeń em przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych

z dnia 29 sĘ cznia 2004 r. wtzw. trybie,,zapytania ofertowego''.

Wybór zostanie dokonany na podstawie lcyteń um cen/  brutto za zarejestro\ganą  godzinę

ś wladczenia usł ug.

Fundacja dokona oceny ofert na podstawie nastę pują cego Ę terium: L0o7o cena

brutto oferty.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty ani przyneczenia publicznego w

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Fundacja zastrz€ga moż lliwą ś ć  zakoń czeuia

postę powania bez dokonania wyboru ż adnej z ofert.

odpowiedzi, viTaz z podaniem ceny bnrtto za zarejestrowauą  godzinę  ś wiadczenia

usł ug wg zał ą czonego formulaua ofertowego (zał ą cznik nr 2), proszę  udzielić  na adres:

Fundacja } ,Vspólnoty Gruntoł vej l{ si olsztyn, 42_256 olsztyn ul. Kuhna 20, Iub e-mail:

.. do dnia .,,.. 30 maja 2O17 r. do godziny 15.00.
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Zał ą cznik nr 1:

I stotne postanowienia umowy:

1.

$r

Przedmioterrr umowy jest ósł uga prawna pĘ ektu realizowanego prueŻ ,

Zamawiają cego w ramach osi Priorytetowej Y ochrona ś rodowiska i efe} * ywne

wykorzystanie zasobór'v Dział anie 5.3. Dziedzictwo kulturowe, w konkuaie nr
RPSL. 05.03. 01-Ź .01 -24-I55l L7 og} oszonym prza Zatzą d Wqi ewdznł a Ś lą skiegą
w szczególnoś ci w zakresie:  spmzą dzanie i opiniowanie pĘ ektów zapytań

ofertorł rych, umów i porozumień  zawieranych przez Zarnawiają cego, współ praca przy
redagorł raniu zavą dzeń  i regulaminów wydawanych pry.ez Zamawiają cego,

reprezento\ ^ /anie w sporach z wykonawcami a ponadto doradztwo prawne - kontakt na

telefon, Ptzez e-mail w sprawach nie wymagają cych rł rydania szczeg&owej opinii
prawnej.

Łą czny czas wykonywania usł ugi szacowany jest na 440 godzin.

Strony zawieĘ ą  niniejszą  umowę  Da czas olaeś lony od dnia r. do dnia 31
grudnia 2021 r
Niniejsza uno\ Ą Ia moze zostać  rozwią p,ana z jednorniesię cznym o} aesem

wypowiedzenia przez kazdą  ze stron.

$z

Zamawiają cy Ę dzie przekazywał  zapotrzebowanie na wykonanie konlaetnego zadania
przesył ają c w formie pisemnej e-mailem, faksem lub pocztą , informację  } vraz z opisem
zlecenia oraz ze wskazaniem sugerov/anego terminu zakcrń czenia prac nie } aótszym niż  2 dni
roboczych, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 5 dni roboczych. Do pisemnego

zlecenia Zamawiają cy jest zobowiq.zany ddą czyć  wszystkie posiadane p| zez siebie
dokumenty oraz infonnacje dotycą ce zleconego zadania oraz eYrenfualnie uzupeł nić  te
dokumenty oraz informacje na Ą danie l{ ykonawcy w podanym przez niego terminie.

g3

Strony ustalają , ze z tytr* u wykonywania niniejszej umo\^ Iy Wykonawcy przysł uguje
wynagrodzenie miesię czne w wysokoś ci:  ..... (sł ownie: ......... ..........)
powię kszonej o nalezny podatek YAT 1'. ...............z}  bnrtto za każ dą
zarejestrowaną  godzinę  ś wiadczenia udugi w danym uriesią cu.

W przypadku prze} roczenia ryczał to\ 'vego limitu 440 godzin pracy' umo\^ ra ulega
rozwią zaniu.

Wynagrodzenie patne jest miesię cznie na podstawie wysta\ ^ I ionej faktury w tenninie
do dnia 10 nastę pnego rrriesią ca po wykonaniu usł ugi za dany miesią c.

$4

Wykonawca zobowiry,qie się  do wykonywania przedmiofu z.nmórrienia z
zachowaniem należ ytej starannoś ci zgodnie z obowip,ują cyilli przepisami oraz
zasadami etyki zawodowej.

Zanrawiają cy zobowią puje się  do rzetelnego wspddział ania z Wykonawcą  w
rł rykonywaniu przedmiotu zamówienia, w szczególnoś ci urnozliwi dostę p do
posiadanych przez siebie dokunentów i inforuracji.

2.

3.

2.

3.

1.

1.



3. Każ da ze stron zobowią zuje się  do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomoś ci

pozyskanych w zwią zku z wykonywaniem niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowią zuje się  wykonać  puedmiot umolfrry przy udziale nastę pują cych

osób: -..-.. 
$5

1. Zamawiają cemu przy* uguje prawo rozwią 2ania niniejszej umowy ze skutkiem

natychmiastowym w pmypadku:

_ utraty pĘ z.ezWykonawcę  uprawnień  dowykonywania zaqrodu radcy prawnegc
_ tnylaotnej zwł oh w wykonywaniu Ą danych u* ug prarł mych, gdy zwł oka

przekroczy 7 dni robmzych od wyznaczonego terminu wykonania.

z. oś wiadczenie o rozwią zaniu lub wypowiedzeniu umowy wymaga zachowania forrry

pisemnej pod rygorem niewł ż noś ci oraz podania uzasadnienia.

3. W ptzypadku ustania obowią zywania niniejszej umowy Wykonawca w cią gu 5 dni

roboczych zwróci Zamawiają cemu wszystkie materiał y i dokunenty jakie posiada

wzwią ?ku z wykonywaniem niń ejszej umovry.

4. Dzidania Wykonawcy bę dą  nriał y charakter dzidalnoś ci doradczej i mogą  być

oceniane wył ą cznie w kategoriach starannego dzidania.



Zdą czniknr 2

Dane oferenh:

Nazrva oferenta:

Adres:

Rą on:
Telefon:

Fax..........

Fundacja
Wspólnoty Gruntowej lń lsi olszĘ n
ul. Kuhna 20

42-?S Olsztyn

Formularz oferty

Nawią uią c do zapytania ofertowego na ś wiadczenie usł ug prawnych dla Fundacii

Wspólnoty Gruntoi/ei Wsi olsztyn oferuiemy uykonanie pelr'ego zalaesu pzdrniottl
zamówienia zgodnie z Zapytanbm ofertoł ym:

1' Stawka godzinoł a

zalo'reĘ fuutto

sł cwnie zł otych

2. WVkaz osób skierowanych do ś wiadczenia usł ug prawnych:

1.

2.

3.

Ą .

2. oś wiadczalny, ż e rł yceniliś my vtł są Btkie elementy niezbę dne do praMdł orego wykonania
zamówienia

Podpis upo* azniorego przedstawiciela


