
 

Katowice 20.08.2010r. 

 

Zapytanie dot. wyłonienia wykonawcy zlecenia na obsługę prawną. 

 

  Śląska Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu „Śląski System Informacji 

Turystycznej” dofinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007-2013 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:  

 

wykonania zlecenia polegającego na kompleksowej obsłudze prawnej w zakresie 

realizacji projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”, realizowanego w okresie 

2011-2013. w ramach działania 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.   

 

W związku z tym, Śląska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na w/w zlecenie 

Wykonawców spełniających niżej wskazane warunki. 

 

Warunki udziału w postępowaniu:  

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie dla w/w zlecenia oraz dysponować 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zlecenia. W szczególności Wykonawca 

musi spełniać następujące warunki :  

 

I. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.  

a) wykazać się maksymalnie w okresie ostatnich 3 lat prowadzenia działalności posiadaniem 

doświadczenia w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

przepisów Kodeksu cywilnego w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej,  

b) wykazać się maksymalnie w okresie ostatnich 3 lat prowadzenia działalności 

doświadczeniem w obsłudze prawnej projektów finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej ( w tym m.in. sporządzanie analiz prawnych, studiów wykonalności w części 

prawnej itp.),  

c) wykazać się posiadaniem ekspertów posiadających wykształcenie prawnicze, w tym co 

najmniej 1 posiadającym tytuł radcy prawnego lub adwokata, posiadających 

doświadczenie w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

przepisów Kodeksu cywilnego w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej 

oraz co najmniej 3 posiadających wykształcenie wyższe prawnicze oraz wpisanych na listę 

aplikantów radcowskich/adwokackich lub legitymujących się ukończeniem w/w aplikacji.  

 

W celu wykazania spełnienia wymaganego doświadczenia należy wskazać: 



 

-  przedmiot zlecenia,  

- podmiot na rzecz którego zlecenie zostało wykonane,  

- wartość projektu, którego obsługa dotyczyła oraz  

- przedstawić referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie zlecenia.  

 

W celu wykazania posiadania ekspertów należy wskazać dane ekspertów oraz posiadane przez nich 

doświadczenie, ze wskazaniem w jakich projektach brali udział i w jakim zakresie.  

 

Kryteria oceny ofert :  

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, a ich oferty nie podlegają 

odrzuceniu, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :  

 kryterium ceny – 50% 

 kryterium posiadanego doświadczenia  - 50%.  

 

Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 

1) Ocena w kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru 

matematycznego:  

C min 
P(C) = ------------------------ x 100 pkt x 50% 

C 

gdzie: 
 
P(C)  - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”, 
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, 
C  - cena oferty badanej 
 

2) Ocena w kryterium „Doświadczenie” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według 

wzoru matematycznego 

D  
P(D) = ------------------------ x 100 pkt x 50% 

D max 
gdzie: 
 
P(D)  - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Doświadczenie”, 
Dmax - największa wartość zsumowanych wartości projektów wskazanych w 

ramach wykazanego doświadczenia w zakresie pkt a) i pkt b) spośród 
wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, 



 

D - wartość zsumowanych wartości projektów wskazanych w ramach 
wykazanego doświadczenia w zakresie pkt a) i pkt b) oferty badanej. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta wykonawcy, która odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu, tj. wykaże się posiadaniem odpowiedniego 

doświadczenia oraz posiadaniem odpowiednich ekspertów i  uzyska najwyższą liczbę punktów 

w kryterium „Cena” i w kryterium „Doświadczenie” zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

zapytaniu ofertowym.   

 

Przy ocenie doświadczenia brana jest pod uwagę sumaryczna wartość wskazanych projektów, o 

których mowa w pkt a) i pkt b) łącznie dla pkt a) i pkt b).   

 

Jeżeli Wykonawca legitymuje się doświadczeniem w zakresie pkt a) i pkt b) w tym samym projekcie, 

to taki projekt może zostać wykazany jako potwierdzenie posiadania doświadczenia tylko albo w pkt 

a) jako doświadczenie z zakresie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz przepisów 

Kodeksu cywilnego w projektach finansowych ze środków Unii Europejskiej albo w pkt b)  jako 

doświadczenie w obsłudze prawnej projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.  

Jeżeli Wykonawca wskaże ten sam projekt w pkt. a) oraz w pkt. b) to do sumarycznej wartości 

wskazanych projektów będzie brana wartość danego projektu tylko jeden raz.  

 

Ofertę należy sporządzić podając również stawkę VAT za wykonaną usługę.  

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27.08.2010r. do godziny 14:00. 

Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.    

 

Oferty wykonawców, którzy nie wykażą się posiadaniem odpowiednich ekspertów wskazanych w 

pkt c) powyżej oraz posiadaniem doświadczenia w co najmniej 1 projekcie  punkcie a) oraz w co 

najmniej 1 projekcie w punkcie b) zostaną uznane za nie spełniające wymagań i będą odrzucone.  

 

Osoba do kontaktu: Michał Łączyk,  (32) 207 207 1, michal.laczyk@silesia-sot.pl 

 

Oferty należy składać na załączonym formularzu. 

 

Ofertę należy dostarczyć do siedziby ŚOT w formie elektronicznej na adres:  

michal.laczyk@silesia-sot.pl lub pocztą na adres Śląska Organizacja Turystyczna,   

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.  

Decyduje data dostarczenia oferty do siedziby ŚOT. 

 



 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpatrywania ofert Wykonawców, których oferta w pełni 

odpowiada wymogom niniejszego zapytania ofertowego. Nie spełnienie któregokolwiek z warunku 

określonego powyżej powoduje, że oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana. Nie będą 

rozpatrywane także oferty Wykonawców zawierające jakiekolwiek dodatkowe warunki czy wymogi.  

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zlecenia. W takim przypadku powinni  wspólnie 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków zgodnie z powyższymi zapisami. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zlecenia 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy. 

 

Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert 

(każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawia odpis z KRS 

lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej).  

W przypadku składania oferty przez pełnomocnika również pełnomocnictwo w oryginale.  

 

Do oferty również należy dołączyć potwierdzenie posiadania tytułu radcy prawnego/adwokata przez 

ekspertów wskazanych w ofercie oraz wpisu na listę aplikantów radcowskich/adwokackich lub 

zaświadczenia o ukończeniu w/w aplikacji.  

 

Umowa na realizację zlecenia zostanie potwierdzona na piśmie w terminie wskazanym przez Śląską 

Organizację Turystyczną z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na 

realizację zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do końca realizacji i rozliczenia Projektu. 

 

 



 

…………………………………….. 

(Miejscowość, data) 

Formularz ofertowy 
Obsługa prawna Śląski System Informacji Turystycznej  
 

Nazwa firmy,  

adres siedziby  

 

 

Osoba do kontaktu + 

numer telefonu, nr faksu, 

adres e-mail,  

 

 

Cena brutto 
Stawka VAT % 

(zw., 0%, 7%, 22%)  
VAT  (w zł) Cena netto 

    

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące zlecenia/zamówienia dla wykazania doświadczenia z punktu a) : 

Nazwa 
zamówienia/ 
Projektu  

Wartość 
Projektu w 
PLN brutto 

Zakres 
wykonywanych 
prac 

Termin realizacji Zamawiający/
Zleceniodawca 
(nazwa, adres, 
nr telefonu) 

Wykonawca 

Od 
(data)  

Do 

(data) 

 

        

        

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące zlecenia/zamówienia dla wykazania doświadczenia z punktu b) : 

Nazwa 
zamówienia/ 
Projektu  

Wartość 
Projektu w 
PLN brutto 

Zakres 
wykonywanych 
prac 

Termin realizacji Zamawiający/
Zleceniodawca 
(nazwa, adres, 
nr telefonu) 

Wykonawca 

Od 
(data)  

Do 

(data) 

 

        

        

 

 

 



 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

l.p. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych 
czynności w realizowanym 

zleceniu  

Kwalifikacje zawodowe 
i doświadczenie w dotychczas 

realizowanych projektach  

Inne 
informacje  

1)      
2)      
3)      
4)      
5)      
UWAGA - Do niniejszego wykazu należy dołączyć informacje o kwalifikacjach zawodowych, 

doświadczeniu i wykształceniu wg pkt. c).   

 

Oświadczamy, iż podpiszemy umowę na niniejsze zlecenie w terminie i na warunkach wskazanych 

przez Śląską Organizację Turystyczną.  

 

 

…………………………….. 

Imię, nazwisko, podpis 

 

 

 


