
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE 

USŁUGI 

(w związku z art. 138o uPzp) 

Z dnia 05.04.2017 r. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

„Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie”, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

               Świadczenie usług prawnych na rzecz ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie. 

               Nr sprawy: ZGO/ZP/03/2017 

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

               Do dnia 14 kwietnia 2017 r. – do godz. 13:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po 

tym terminie zostaną zwrócone. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania 

oferty powiadamia Zamawiającego pisemnie. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu 

oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert) oznaczając dodatkowo: „ZMIANA 

OFERT” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być 

załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do 

reprezentowania Wykonawcy. 

 

IV. MIEJSCE I SPOSÓB SKAŁDANIA OFERT 

Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana 

w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w 

postaci elektronicznej. Oferty należy składać w sekretariacie znajdującym się  w siedzibie 

Zamawiającego (Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin). Formularz ofertowy, Wykaz kluczowych 

osób skierowanych do wykonania Zamówienia oraz doświadczenie Zespołu, Wykaz usług, 

muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne 

pełnomocnictwo. 

Oferta powinna zawierać: 

 Podpisany formularz oferty – załącznik nr 1; 

 Wykaz kluczowych osób skierowanych do wykonania Zamówienia ora doświadczenie 

Zespołu – załącznik nr 2; 

 Oświadczenie Wykonawcy o braku istnienia konfliktu interesów – załącznik nr 3; 

 Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 4 ; lub oświadczenie o zapoznaniu się z      

treścią  w/w umowy 

 

http://www.zgo-jarocin.pl/


V. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA 

Michał Manowski – Członek Zarządu, tel. (62) 747-24-56 w.102 

 

VI. CEL ZAMÓWIENIA  

Doradztwo i obsługa prawna Zamawiającego w zakresie zamówień publicznych, w celu 

prawidłowego wprowadzenia zamówienia wewnętrznego typu „in-house”. 

 

VII. KOD CPV 

 79100000-5 – Usługi prawnicze, 

 79140000-7 – Doradztwo prawne i usługi informacyjne. 

 

VIII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie zadań realizowanych 

przez Zamawiającego w obszarze finansowania obejmującego w szczególności: 

 

 doradztwo w zakresie zamówień wewnętrznych „In-house” – aspekty prawne, 

podatkowe i administracyjne 

 sporządzanie analiz i opinii prawnych, dokonywanie wykładni obowiązujących 

przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością Zamawiającego, w 

szczególności: finansów publicznych, prawa konkurencji, pomocy publicznej, 

 doradztwo w zakresie prawa pracy ( w tym ustawa kominowa) oraz kontraktach 

menedżerskich 

 doradztwo w zakresie ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami 

 opracowywanie, współpraca przy opracowywaniu oraz interpretacja i opiniowanie 

projektów umów, porozumień oraz ugód, których stroną jest Zamawiający, w 

szczególności umów dotyczących zamówień publicznych,  

 sporządzanie ekspertyz prawnych dotyczących zagadnień prawnych pojawiających się 

w związku z działalnością Zamawiającego; 

 

Szacunkowa wartość niniejszego Zamówienia: poniżej 750 000,00 (siedmiuset pięćdziesięciu 

tysięcy) euro. 

 

IX. KONFLIKT INTERESÓW 

Wykonawca biorąc udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia musi wykazać brak 

konfliktu interesów. Załącznik nr 3 

 

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia musi wykazać także spełnienie nw. 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

X.1. Zdolność techniczna i zawodowa – dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje zespołem składającym się z co najmniej 4 osób. 

Zespół powinien spełniać wszystkie poniższe wymagania: 

 



1) co najmniej jeden pracownik, który zarządza zespołem skierowanym do wykonania 

zamówienia, posiadającym doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz podmiotu 

będącego jednostką sektora finansów publicznych  

2) co najmniej jedna osoba z tytułem radcy prawnego lub adwokata, posiadającą co najmniej 

czteroletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, 

3) co najmniej jedną osobą z tytułem radcy prawnego lub adwokata, posiadającą wiedzę z 

zakresu zagadnień związanych z pomocą publiczną, wynikających prawa polskiego i unijnego, 

4) co najmniej jedną osobą z tytułem radcy prawnego lub adwokata, posiadającą  co najmniej 

czteroletnie doświadczenie z zakresu ochrony środowiska w szczególności gospodarowania 

odpadami 

 

Jedna osoba może spełniać więcej niż jedno z ww. wymagań. Dla wykazania spełnienia 

wymogów zawartych w punktach 1) – 4) Wykonawca powinien przedstawić informacje o 

kluczowych osobach skierowanych do wykonania Zamówienia, wskazujące kompetencje i 

doświadczenie wymagane w punktach 1) – 4) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2. 

 

X.2. Sytuacja finansowa i ekonomiczna 

 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymać ubezpieczenie OC przez okres wykonywania 

Zamówienia, o wartości co najmniej 35 000 000,00  (trzydzieści pięć milionów złotych 00/100) 

złotych. Na potwierdzenie Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie, zawarte w formularzu 

ofertowym. W przypadku wybrania danej oferty Wykonawca dostarczy kopię w/w polisy OC 

podpisanej za zgodność z oryginałem. 

 

XI. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o następujące kryteria: 

1) Cena: 

Stawka za roboczogodzinę (60min): waga 70 pkt. 

2) Kryterium merytoryczne: 

Doświadczenie Zespołu Wykonawcy w zakresie świadczenia usług prawnych z prawa 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami: waga 30 pkt. 

 

Dla wykazania spełnienia kryterium wskazanego w punkcie 2) Wykonawca powinien 

przedstawić Wykaz kluczowych osób skierowanych do wykonania Zamówienia wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 

niezbędnych do wykonania Zamówienia, w odniesieniu do których świadczona była przez Zespół 

obsługa prawna na rzecz  Zamawiającego będącego jednostką sektora finansów publicznych, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

 

 

 

 

Ad. 1 Stawka za roboczogodzinę 

 

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o proponowane przez Wykonawców wynagrodzenie 

brutto za jedną godzinę pracy na rzecz Zamawiającego, prawnika wchodzącego w skład zespołu 



skierowanego do wykonania Zamówienia, podane w złotych. Wynik Wykonawcy zostanie 

obliczony zgodnie z poniższym wzorem: 

 

                                      najniższa zaoferowana cena brutto za 1 roboczogodzinę                    

Wynik wykonawcy =  ---------------------------------------------------------------------- * 60pkt. 

                                            brutto za 1 roboczogodzinę w ocenianej ofercie 

 

                               W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

 

Ad. 2  Doświadczenie Zespołu Wykonawcy w zakresie świadczenia usług prawnych z prawa 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

 

Ze względu na specyfikację zadań wykonywanych przez Zamawiającego, konieczne jest aby 

zespół Wykonawcy dysponował kompetencjami w zakresie doradztwa prawnego w obszarze 

prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o 

przedłożony przez Wykonawcę wykaz osób skierowanych do wykonania Zamówienia. 

 

Wynik wykonawcy = każda osoba spełniająca wymogi opisane powyżej * 10 pkt 

 

W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 pkt. 

 

XII. ZASTRZEŻENIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 odpowiedzi tylko na wybraną ofertę; 

 negocjacji warunków Zamówienia; 

 rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia bez podania przyczyny przed 

podpisaniem umowy. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych 

wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów lub treści złożonych ofert. 

3. Termin związania umową wynosi 30 dni. 

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

5. Umowa zostanie zawarta na podstawie wzoru, który stanowi załącznik nr 5. 

6. Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku z możliwością przedłużenia na kolejny rok lub do 

czasu wykorzystania środków przeznaczonych na jej realizację. 

 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa w 

dziale VI uPzp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

________________________ 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

dla „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie 

 

 

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

Pełna nazwa Wykonawcy 

 

 

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

Adres wraz z kodem pocztowym 

 

 

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

nr faksu                                                                                                    adres e-mail 

 

 

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

NIP                                                                                                            REGON 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska osób upoważnionych  do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na  „Świadczenie usług prawnych na rzecz „Zakładu 

Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie” oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia w 

pełnym rzeczowym zakresie na następujących warunkach: 

 

Roboczogodzina (60 min): ……………… złotych brutto, wynagrodzenie za jedną godzinę pracy 

na rzecz Zamawiającego, prawnika wchodzącego w skład zespołu skierowanego do wykonania 

zamówienia, słownie złotych: ………………………….……. , przy zastosowaniu stawki ……..% 

VAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczamy, że: 

 

1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do ogłoszenia o Zamówieniu. 

2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o Zamówieniu. 

3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z ogłoszeniem o Zamówieniu. 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, iż nie występuje konflikt interesów wykonania Zamówienia, to jest nie świadczymy 

usług prawnych na rzecz jakiegokolwiek Beneficjenta Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, iż posiadamy ubezpieczenie OC o wartości wynoszącej, co najmniej 35 000 000,00 

zł (trzydzieści pięć milionów 00/100) złotych, które w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się utrzymać przez cały okres wykonywania zamówienia. 

7. Akceptujemy istotne postanowienia umowy, warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu  

zamówienia  podany przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu. 

9. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.poz. 2164 ze zm., dalej: 

„uPzp”).  

10.  Niniejszym oświadczam(-my), że1: 

        nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp 

        nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp i w 

załączeniu przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej. 

11. Oferta została złożona na ….. stronach, ponumerowanych od nr ….. do nr ….. . 

 

 

 

 

 

………………………………….                            ………………………………………. 

miejscowość, data                                                   podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci 

                                                                                 imiennej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

1 należy zakreślić odpowiedni kwadrat 



Załącznik nr 2 

Wykaz kluczowych osób skierowanych do wykonania Zamówienia (Zespół) oraz doświadczenie Zespołu 

 

Wymagania Zamawiającego Kryteria 

1) co najmniej jeden pracownik, który zarządza 

zespołem skierowanym do wykonania 

zamówienia, posiadającym doświadczenie w 

zakresie doradztwa prawnego na rzecz podmiotu 

będącego jednostką sektora finansów publicznych  

Imię i nazwisko, tytuł 

naukowy, zawodowy 

Opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia 

Okres uzyskania 

doświadczenia 

   

2) co najmniej jedna osoba z tytułem radcy 

prawnego lub adwokata, posiadającą co najmniej 

czteroletnie doświadczenie w doradztwie z 

zakresu prawa zamówień publicznych, 

Imię i nazwisko, tytuł 

naukowy, zawodowy 

Opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia 

Okres uzyskania 

doświadczenia 

   

3) co najmniej jedną osobą z tytułem radcy 

prawnego lub adwokata, posiadającą wiedzę z 

zakresu zagadnień związanych z pomocą 

publiczną, wynikających prawa polskiego i 

unijnego, 

Imię i nazwisko, tytuł 

naukowy, zawodowy 

Opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia 

Okres uzyskania 

doświadczenia 

   

4) co najmniej jedną osobą z tytułem radcy 

prawnego lub adwokata, posiadającą  co najmniej 

czteroletnie doświadczenie z zakresu prawa 

ochrony środowiska i gospodarowania odpadami 

Imię i nazwisko, tytuł 

naukowy, zawodowy 

Opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia 

Okres uzyskania 

doświadczenia 

   

 

 

 

……………………………………………….                      …………………………………………………………. 

miejscowość, data                                                                  podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci 

                                                                                                imiennej 



 

 

Załącznik nr 3  

 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku istnienia konfliktu interesów. 

 

 

 

_________________________ 

pieczęć firmowa 

 

Oświadczenie do oferty  

dla „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie 

 

 

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

Pełna nazwa 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Adres wraz z kodem pocztowym 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

NIP                                                                                     REGON 

 

 

Działając w imieniu w/w Wykonawcy 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczamy, że ………………………………………………………………….(firma Wykonawcy) 

 

 

Podjęcie się świadczenia usług prawnych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nie wiążę się z 

zaistnieniem po stronie Wykonawcy konfliktu interesów. 

 

 

 

…………………………                                                   ……….………………………………… 

miejscowość, data                                                            podpis, imię i nazwisko lub podpis na     

                                                                                         pieczęci  imiennej            

 


