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  Wrocław, dnia 24.02.2017 r. 
 
 

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia 
postępowanie planowane do przeprowadzenia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  

 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
 

Zamawiający – Zakład Narodowy im. Ossolińskich – zwraca się z zapytaniem w sprawie wyceny 
zamówienia polegającego na świadczeniu bieżącej obsługi prawnej. 
 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
a) Usługa objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 233  
z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja  
1982 r. Prawo o adwokaturze. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1999 z późn. zm.) lub ustawy  
z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej  
w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1874).  

b) Usługa będzie obejmować: 
− udzielanie porad i konsultacji prawnych dotyczących bieżącej działalności 

Zamawiającego, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa 
administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa o ochronie 
danych osobowych, prawa autorskiego, przepisów o związkach zawodowych,  

− pomoc przy tworzeniu wzorców umów i aktów prawa wewnętrznego (uchwał, 
zarządzeń, regulaminów, instrukcji itp.), 

− sporządzanie lub opiniowanie projektów pism lub  odpowiedzi na pisma, 
− sporządzanie opinii prawnych, 
− przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego i projektów umów lub 

opiniowanie takich projektów, 
− zastępstwo prawne w sprawach rejestrowych – w tym zmiany w KRS, 
− udział w spotkaniach ze związkami zawodowymi, w tym w sporach zbiorowych. 

c) Warunki wykonywania usługi: 
− usługa będzie świadczona codziennie od poniedziałku do piątku w sposób 

następujący: do 20 godzin tygodniowo osobiście w siedzibie Zamawiającego (dni  
i godziny do ustalenia), w pozostałych porach – dyżur telefoniczny codziennie  
w godzinach 8.00 – 16.00, 

− zapewnienie codziennego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(przekazywanie spraw oraz uzyskiwanie odpowiedzi), 

− dwa razy w roku obecność Wykonawcy na całodziennym posiedzeniu Rady 
Kuratorów. 

2) Termin wykonania: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
3) Minimalne warunki, jakie powinien spełnić Wykonawca:  

a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia zgodnie z wymogami ustaw, o których mowa  
w pkt 1 lit. a) zapytania. 
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b) wymagane min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej następujących podmiotów: 
instytucji kultury, fundacji, podmiotów sektora publicznego, 

c) min 2 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej związanej z prawem zamówień 
publicznych (w tym zamówień publicznych z zakresu działalności kulturalnej), prawem 
pracy, prawem autorskim, ochroną danych osobowych, dotacji. 

4) Termin płatności: 1 raz w miesiącu, do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

5) Treść propozycji cenowej: proszę o podanie miesięcznej ceny ryczałtowej (proszę o podanie 
ceny netto oraz brutto). Wykonawca kalkulując cenę powinien w szczególności uwzględnić 
wszystkie koszty (osobowe, sprzętowe, dojazdu i inne) niezbędne do prawidłowego  
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6) Miejsce i termin składania propozycji cenowych: propozycję proszę przesłać pocztą 
elektroniczną na adres: agnieszka.rzepkowska@znio.pl lub pisemnie na adres: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław – sekretariat, w terminie do 
10.03.2017 r. godz. 15:00.  

7) Wszelkich informacji udziela pani Agnieszka Rzepkowska, nr tel. 71 335 64 89.  
8) Przesłane propozycje nie będą rodzić obowiązku podjęcia negocjacji oraz zawarcia umowy. 

 
 
 

Dyrektor ZNiO 
(-) dr Adolf Juzwenko 


