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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 

zwane dalej w skrócie Ogłoszeniem 

 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego,  

ul. Annopol 6 

03-236 Warszawa 

tel. (22) 88 41 200 ; fax. (22) 811 07 99 

www, ipo.waw.pl  ;  e-mail : ipo@ipo.waw.pl 

8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku 

NIP 525 00 08 577 , REGON 000042613 

2. Jednostka prowadząca sprawę: 

     Dział Administracyjno – Techniczny 

 ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa 

 tel. +4822-811-18-24 

 fax +4822-811-07-99 

 e-mail: raclawska@ipo.waw.pl    

3. Miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.ipo.waw.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą określoną w art. 138   

(usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz 

załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części ,,Pzp” (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843), o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 138 g ust 1, pkt 1). 

2.  Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy 

Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności art. 

138 o ust. 1-4. 

3. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Annopol 6, 03 – 236 Warszawa (dalej: Administrator) 

przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zawarte w dokumentacji ofertowej 

składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez 

oferentów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, w odniesieniu do następującej kategorii osób: 

1) wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 

3) pełnomocnika wykonawcy, będącego osobą fizyczną, 

4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, 

5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów 

w sprawie zamówienia. 

W świetle powyższego Administrator informuje, że: 
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1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO 

pozyskiwanych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą przy 

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa,  ipo@ipo.waw.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach 

dotyczących danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty 

elektronicznej pod adresem  odo@ipo.waw.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oznaczonego nr CRZP/IPO/EA/29/19,  

b) archiwizacyjnych. 

4. Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w każdym ze 

wskazanych powyżej celów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.  

1) w przypadku celu określonego w pkt 3a przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1843), 

2) w przypadku celu określonego w pkt 3b przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 

1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 553 z późn. zm.). 

5. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych: 

1) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i jego 

upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w 

szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze.  

2) osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

6. Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z 

następujących praw:  

1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich 

sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), przypadku gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, wymagało 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania  nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub jego 

zakończenia. W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą prawo zamówień publicznych, 

2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach 

wskazanych w art. 18 RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w 

art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania danych będzie realizowane 

dopiero po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
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3) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej 

danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).   

7. Dane osobowe będą przechowywane:  

1) przez okres 4 lat od końca roku w którym zakończono postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego,  

2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy 

nie dłużej niż  do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, 

3) w celach archiwalnych zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów 

przez przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych 

osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach tej ustawy, w 

szczególności brakiem oceny złożonej oferty i zawarcia umowy na realizację 

zamówienia 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest 

w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „ustawą Pzp”), 

w szczególności przepisów Działu III, rozdział 6 ustawy Pzp. 

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV –79100000-5 Usługi prawnicze. 

3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz 

Zamawiającego, polegającej na wykonywaniu przez Wykonawcę obsługi 

prawnej w zakresie spraw realizowanych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytut Przemysłu Organicznego oraz zapewnienie dostępności osoby 

legitymującej się uprawnieniami zawodowymi adwokata bądź radcy prawnego 

w siedzibie Zamawiającego (w wymiarze minimum 6 godzin tygodniowo), jak 

również w oddziale zamawiającego w Pszczynie (w wymiarze minimum 

4 godzin tygodniowo). Godziny dostępności określi Zamawiający na etapie 

podpisania umowy. 

4. Pomoc prawna będzie polegała na wykonywaniu przez Wykonawcę 

następujących czynności: 
1) udzielaniu porad prawnych, 

2) konsultacjach prawnych, w sprawach dotyczących bieżącej działalności 

zamawiającego, 

3) sporządzaniu opinii prawnych, 

4) udzielaniu porad, konsultacji przy sporządzaniu i opiniowaniu projektów aktów 

wewnętrznych Zamawiającego 

5) opiniowaniu projektów pism, odpowiedzi i stanowisk, 

6) sporządzaniu lub opiniowaniu projektów umów oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

negocjowaniu treści umów oraz innych dokumentów mających znaczenie prawne, 

7) pomoc, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przy negocjowaniu współpracy pomiędzy 

partnerami i kontrahentami; 

8) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, zastępstwo procesowe przed 

sądami administracyjnymi, zastępstwo przed organami administracji państwowej i 

samorządowej,  
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9) uczestniczeniu w spotkaniach konsultacyjnych zwoływanych przez Kierowników 

komórek organizacyjnych obsługiwanych przez Wykonawcę, 

10) doradztwo prawne w zakresie wynikającym z usytuowanych na terenie całego 

kraju jednostek organizacyjnych, 

11) koordynacja pomocy prawnej w całej jednostce, 

12) udział w negocjacjach na terenie całego kraju, 

13) nadzór prawny nad procesem udzielania zamówień publicznych oraz udział w 

pracach komisji przetargowej, 

14) proponowanie optymalnych rozwiązań prawnych kierownictwu jednostki, 

15) innych czynności, niż określone w pkt. 1-13 z zakresu świadczenia pomocy 

prawnej, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego, na 

zasadach ustalonych indywidualnie dla potrzeb danej sprawy. 

16) nadzór prawny nad egzekucją należności przysługujących Zamawiającemu z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej  

17) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres zwykłej obsługi prawnej, 

określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj.: Dz.U. z 2018 

r. poz. 2115). 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

       Zamówienie musi zostać wykonane w terminie od 15.01.2020 r. do  15.01.2021 r. 

V. Klauzule społeczne. 

1. Z uwagi na charakter wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy 

Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy skierowani do 

wykonywania czynności w realizacji przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni 

przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy (tj. w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1040 ze zm.), w całym okresie realizacji umowy. Wymóg nie dotyczy innych 

osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich 

realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 

1 Kodeksu pracy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

VI. Opis warunków (podmiotowych i przedmiotowych) udziału w postępowaniu 

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek ten zostanie uznany za 

spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie ubezpieczenie OC od 

prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną minimum 3 000 000,00 zł. 

3. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy: 

celem spełniała warunku udziału Wykonawca musi wykazać się 

doświadczeniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym 

okresie w obsłudze co najmniej 1 podmiotu spośród instytutów badawczych 

przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.  

4. kwalifikacji lub wykształcenia: 

 By warunek został spełniony Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą wpis 

na listę radców prawnych bądź adwokatów zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 

r. o radcach prawnych, bądź ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze 

lub posiadającą wpis na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez ORA 

lub radę OIRP zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP. 

5. Oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na 

podstawie analizy załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, zgodnie z 

formułą spełnia/niespełna. 

6. Z uwagi na specyficzny charakter usług Zamawiający może wymagać 

przedstawienia pozytywnych referencji potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert na dzień składania oferty. 

7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 

lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą 

przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp lub który nie wykazał 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6) 

Ogłoszenia. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia 

podwykonawcom, należy wpisać w formularzu oferty, która część zostanie 

wykonana przez podwykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza 

wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wskazać w 

formularzu „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie 

wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami 

własnymi, bez udziału podwykonawców. 

10. Z uwagi na charakter zamówienia i konieczność zapewnienia osobistego 

wykonywania usług przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający nie 

dopuszcza powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na potwierdzenie 

warunków udziału w postępowaniu. 

VII. Podstawy wykluczenia Wykonawców 

1. Przesłanki wykluczenia Wykonawców określono w art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Stosownie do treści art. 24 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z 

postępowania Wykonawcę : 

2.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust 1 ustawy z dnia 15.05.2015 r – 

Prawo restrukturyzacyjne ( tj. Dz. U. 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

mailto:raclawska@ipo.waw.pl
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/kwojcik/AppData/Local/Temp/www.ipo.waw.pl


  

_________________________________________________________________________________ 

Dział Administracyjno - Techniczny 

Ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa; tel. +4822-811-18-24, fax +4822-811-07-99; 

mailto:raclawska@ipo.waw.pl www.ipo.waw.pl   

 

7 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe ( tj. Dz. U. 

2019 r. poz. 498 z późn. zm.). 

2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych, 

2.3. który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nie należycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym 

mowa w art. 3 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

2.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba, że 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu.  

 Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona dostarcza n/w dokumenty: 

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W przypadku składania 

oferty przez konsorcjum, powyższe oświadczenie składa lider konsorcjum oraz 

podpisuje każdy z podmiotów występujących wspólnie, łącznie z liderem 

konsorcjum. 

2. Oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 

24 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

3. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, o których mowa w punkcie VI pkt. 3 - Załącznik Nr 4 do 

Ogłoszenia,  
4. Wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, o których mowa w punkcie VI pkt 4, wraz z informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami -  Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia, 

5. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia 
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6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

7. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a. Zamiast dokumentu, o którym  mowa w pkt. 6), składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych 

w niniejszym pkt. 7 lit. a, to zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej 

niż w terminach określonych w niniejszym pkt.7. lit. a. 

8. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), jeśli oferta będzie podpisana przez 

pełnomocnika, dotyczy to również przypadku, jeżeli jest ono wymagane dla 

Spółki Cywilnej lub uczestników konsorcjum – pełnomocnictwo musi być 

dołączone w formie oryginału lub poświadczonej kopii.  

9. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których 

mowa w pkt 8) niniejszego Ogłoszenia dostarczy jego kopię, kopia ta musi być 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może 

zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii 

dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą 

wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości). 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu 

niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

a) Nie dopuszcza się łącznego spełniania warunków wskazanych 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawców. 

b) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania. 

c) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 

w postępowaniu, do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, 

że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 

poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 

d) Pełnomocnictwo musi zawierać zakres umocowania oraz winno być złożone 

w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność 

z oryginałem. 

e) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 
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f) Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego 

albo faksu lub drogą elektroniczną potwierdzonych w formie pisemnej np. listu 

poleconego, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami 

i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed 

upływem terminu składania ofert. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub 

informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej 

np. listu poleconego. 

3. Do porozumiewania się z Wykonawcą upoważniony jest: 

3.1. w zakresie formalnym i prawnym – Iwona Racławska, email: 

raclawska@ipo.waw.pl 

3.2. w zakresie merytorycznym – Sylwia Bieryło-Leska, email :  

bierylo@ipo.waw.pl                 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert.  

5. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim 

Wykonawcom, którym doręczono Ogłoszenie, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonaną 

w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano Ogłoszenie i publikuje je na stronie 

internetowej, na której dostępne jest Ogłoszenie. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia nie prowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje 

o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli Ogłoszenie jest udostępniane na 

tej stronie. 

8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

wszystkich Wykonawców, którym przekazano Ogłoszenie i zamieszcza je na 

stronie internetowej, na której dostępne jest Ogłoszenie. 

9. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

zamieszczonego w BIP, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to 

konieczne.  
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10. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu zamieszcza informacje o zmianach w swojej siedzibie oraz na 

stronie internetowej BIP. 

 

X. Termin związania ofertą.  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do 

składania i otwarcia ofert. 

 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować 

całość przedmiotu zamówienia. 

2. W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości 

przedmiotu zamówienia, przy czym zaoferowane ceny nie mogą ulec wzrostowi 

w okresie trwania umowy za wyjątkiem określonym w pkt 5.1. 

3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej 

podmiotów, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące 

wymagania: 

4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie, 

jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie 

musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez 

upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. 

5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami powinna być 

sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego 

Ogłoszenia. 

6. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego Zał. Nr 1-5 

zamieszczonych w niniejszego Ogłoszenia . 

7. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz 

wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszego Ogłoszenia. 

8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do 

pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane 

przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach 

(oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z 

oryginałem podpisy (podpis) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną 

Wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy uznaje się:  

mailto:raclawska@ipo.waw.pl
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/kwojcik/AppData/Local/Temp/www.ipo.waw.pl


  

_________________________________________________________________________________ 

Dział Administracyjno - Techniczny 

Ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa; tel. +4822-811-18-24, fax +4822-811-07-99; 

mailto:raclawska@ipo.waw.pl www.ipo.waw.pl   

 

11 

9.1. Osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, 

rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, 

stowarzyszeń itp.; 

9.2. osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej; 

9.3. osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez 

osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez 

pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 

9.4. w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki 

cywilnej lub ofertę składa konsorcjum, a oferta nie będzie podpisana przez 

wszystkich wspólników lub uczestników konsorcjum, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa 

udzielone przez pozostałych wspólników lub uczestników konsorcjum; 

10. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie 

ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się 

którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści 

oferty.  

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez 

osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 

Wykonawca. 

13. Tajemnica przedsiębiorstwa 

a) zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o 

zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu przez 

Zamawiającego od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  Wykonawca,  nie  

później  niż  w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

b) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1010), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. 

c) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać 

przekazane przez Wykonawcę w taki sposób, aby Zamawiający mógł z 

łatwością określić zakres informacji objętych  tajemnicą. Zaleca się, 

aby powyższe informacje zostały umieszczone w osobnym opakowaniu 

(np. kopercie) złożonym wraz z ofertą i zatytułowanym: 

„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” bądź w inny sposób 

odróżniający je od reszty oferty. Brak wyraźnego zastrzeżenia 
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i oznakowania takich informacji będzie skutkował ich ujawnieniem na 

zasadach określonych w ustawie Pzp. 

d) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu 

Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności. 

e) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

skutkowało będzie wyłączeniem w stosunku do takich informacji 

rygoru tajemnicy przedsiębiorstwa. 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Oferty należy składać w Dziale Administracyjno - Technicznym, przy 

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa, bud. administracyjny, pok. 120, w terminie do 

dnia 08.01.2019r. do godz. 10.00. 

2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez otwierania. 

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do 

Zamawiającego, na adres podany w pkt  1) 1, która będzie posiadać następujące 

oznaczenia: „Oferta na usługę ochrony osób i mienia - dla Sieci Badawczej 

Łukasiewicz -IPO” CRZP/IPO/EA/30/19 - nie otwierać przed dniem 

08.01.2019r. godz. 10.10.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową 

Zamawiającemu. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania 

ofert.  

5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian 

w jej treści po upływie terminu składania ofert. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 08.01.2019r. o godzinie 10.10. 

w Dziale Administracyjno - Technicznym, przy ul. Annopol 6, 

03-236 Warszawa , bud. administracyjny, I p. pok. 120. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, i warunków zamówienia 

zawartych w poszczególnych ofertach. 

9. Informacje, o których mowa w pkt XII 6. i 7. Zamawiający zamieści na stronie 

BIP. 

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

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

11. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek 

przewidzianych w art. 24 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek 

przewidzianych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

15. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców 

o wykluczeniu, o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź 
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o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w każdym przypadku uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

16. O wykluczeniu Wykonawców, o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu 

postępowania bądź o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się 

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

17. Zamawiający niezwłocznie zamieszcza informacje, o których mowa  w pkt. XII 

8. Ogłoszenia ewentualnie pytania i odpowiedzi, a także wynik postępowania na 

stronie internetowej BIP oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.  

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć odpowiednio dla całości 

oferowanego zamówienia, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową, 

jak i wszelkie podatki oraz rabaty, opusty itp., których Wykonawca zamierza 

udzielić. 

2. Sumaryczna cena wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy 

winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

3. Obliczając cenę oferty, należy podać wartość (wartości) jednostkową 

i sumaryczną netto, wskazać wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) należnego 

podatku od towarów i usług VAT.  

4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji 

przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych 

w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Ogłoszeniu. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

2.1. Cena ryczałtowa za całość zamówienia     –   50%. 

C= (Cnaj : Co) x 6 

gdzie : 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, 

Co – cena podana przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany 

 

2.2. Doświadczenie    (D)    -    50% 

a) Doświadczenie zawodowe* osób przeznaczonych do realizacji 

zamówienia - waga pod kryterium 20%  

- do 5 lat doświadczenia zawodowego - 5 pkt 

- od 6 do 9 lat doświadczenia zawodowego - 15 pkt 

- od 10 lat doświadczenia zawodowego i więcej - 20 pkt 

* doświadczenie zawodowe w tym pod kryterium dotyczy doświadczenia na stanowisku 

radcy prawnego lub adwokata, które Wykonawca jest w stanie udokumentować. 

Zamawiający będzie wymagał przedłożenia odpowiednich dokumentów przed 

zawarciem umowy. 
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b)  Doświadczenie zawodowe Wykonawcy* w obsłudze jednostek sektora 

finansów publicznych będących instytutami badawczymi - waga pod 

kryterium 20%  
- obsługa co najmniej 1 podmiotu spośród instytutów badawczych 

przez okres minimum 12 miesięcy - 5 pkt 

- obsługa co najmniej 1 podmiotu spośród instytutów badawczych 

przez okres powyżej 12 miesięcy - pkt - 8 pkt 

- obsługa co najmniej 2 podmiotów spośród instytutów badawczych 

przez okres minimum 12 miesięcy każdego z nich - 10 pkt 

- obsługa więcej niż 1 podmiotu spośród instytutów badawczych przez 

okres powyżej 36 miesięcy - pkt - 20pkt 

* doświadczenie zawodowe zgodne z zakresem wskazanym w pkt VI 3 Ogłoszenia. 

c)  Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w obsłudze jednostek 

należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz- waga pod kryterium 

10%  
- brak doświadczenia – 0 pkt; 

- posiadanie doświadczenia – 10 pkt  

3. Podstawą przyznania punktów w kryterium „doświadczenie” będą informacje 

podane przez Wykonawcę w Formularzu Oferty oraz informacje wskazane w 

Wykazie osób i usług.  

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą ilością punktów 

(P) t.j. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert P = C+D 

Z uwagi na specyficzny charakter usług Zamawiający może wymagać 

przedstawienia pozytywnych referencji potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert. 

 

XV. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli 

zostanie ono przesłane faxem lub mailem, bądź 10 dni, jeżeli zostanie ono 

przesłane w inny sposób. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 

ust. 1 Pzp. 

 

XVI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego z uwagi 

na fakt, iż dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. 

1. raclawska@ipo.waw.pl 

2. www.ipo.waw.pl 

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.   

      Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Wykonawcą będą dokonywane w złotych 

polskich. 

 

XVIII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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Załączniki : 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowy; 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia; 

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług; 

Załącznik nr 5 – wykaz osób do realizacji zamówienia; 

Załącznik nr 6– wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

FORMULARZ  OFERTOWY 

________________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY – Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Przemysłu Organicznego 

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa; 
Jednostka prowadząca sprawę – Dział Administracyjno - Techniczny 

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa 

______________________________________________________________________ 

Nazwa (Firma) Wykonawcy –  

 

…………………………………………………………………………….……………..., 

Adres siedziby –  

 

……………………………………………………………………………………………, 

Adres do korespondencji –  

 

……………………………………………………………………………………………, 

 

Tel. - ......................................................; fax - ..................................................................; 

 

E-mail: ..............................................................; 

 

NIP - .................................................; REGON - ..............................................................; 

 

W postępowaniu prowadzonym  zgodnie z procedurą określoną w art. 138 h na usługi 

wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do 

dyrektywy 2014/25/UE ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwaną w dalszej części ,,Pzp’’ (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) , 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138 

g  ust 1 pkt 1) na usługę Świadczenia na rzecz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut 

Przemysłu Organicznego w Warszawie usług w zakresie bieżącej obsługi prawnej 

składamy poniższą ofertę: 

 

- Łączna cena netto oferty w wysokości (za …………….……… miesiące) 

......................................................... złotych 

- (słownie: …………………………............................………………..złotych). 

- Łączna cena brutto oferty w wysokości (za ………………….…. miesiące)  

...............................................złotych 

(słownie.................................................................................................. złotych). 

- Łączna cena netto oferty w wysokości (za 1 miesiąc) 

......................................................... złotych 

- (słownie: ……………………………………………......……………….złotych). 

- Łączna cena brutto oferty w wysokości (za 1 miesiąc) 

......................................................... złotych 

- oferujemy termin płatności wynoszący do 14 dni liczony od dnia  złożenia faktury; 

 

1) Doświadczenie zawodowe, osób przeznaczonych do realizacji zamówienia (w latach)   

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

 

2) Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w obsłudze jednostek sektora finansów 

publicznych będących instytutami badawczymi (w latach)  …………… 

3) Doświadczenie zawodowe osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy (w 

odniesieniu do ilości lat w obsłudze podmiotów sektora finansów publicznych) (w 

latach) 

……………………………………. …………… 

……………………………………. …………… 

4) Oświadczamy, że w cenie brutto ujęliśmy wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

zamówienia. 

5) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Informacja Wykonawcy:................................................................................................ 

6) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  w 

Ogłoszeniu, tj. 30 dni od daty jej otwarcia, 

7) Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami 

i warunkami opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi 

przez Zamawiającego w Ogłoszeniu, a w szczególności wymaganiami w pkt III 

Ogłoszenia, a w konsekwencji, iż spełniamy wszystkie wymagania i warunki 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 

8) Zamierzam/ nie zamierzam** powierzyć część zamówienia określoną w pkt VI 9 

Ogłoszenia podwykonawcy (wymienić części zamówienia i firmy podwykonawców 

realizujących je): 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9) Akceptujemy warunki płatności określone w ogłoszeniu. 

10) Akceptujemy istotne postanowienia umowy (wg Załącznika Nr 2 do Ogłoszenia) 

11) Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? tak/nie* 

12) W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

            

    Miejscowość ........................................... dnia .................................. 2019 roku. 

 

 

 

....................................................................................... 

                                                         (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

                                                           składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2  

Istotne postanowienia umowy  

 

UMOWA Nr …………. 

zawarta w dniu ……………….  pomiędzy:  

Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą 

w Warszawie 03-236, przy ul. Annopol 6, numer NIP 525-00-08-577, numer REGON 

000042613, numer KRS 0000021982, reprezentowanym przez: 

1.  ………………………………………………… 

2.  ………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

 

a WYKONAWCĄ z siedzibą …………………………. , zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………. 
 

zwanych łącznie dalej Stronami.  

§1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz 

Zamawiającego pomocy prawnej – w zakresie określonym w Załączniku nr 1. 

2. Zakres oraz zasady świadczenia pomocy prawnej, o której mowa w ust. 1 

uregulowane są w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj.: Dz.U. z 

2018 r. poz. 2115 ze zm.) 

§ 2. 

Zamawiający – stosownie do okoliczności – udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do 

dokonywania wszelkich czynności objętych niniejszą umową, w szczególności do 

zastępowania go przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym 

oraz organami administracji państwowej lub samorządowej. 

§ 3. 

1. Tytułem wynagrodzenia Wykonawca otrzyma miesięcznie ryczałtową kwotę 

_________________, powiększoną o kwotę podatku VAT 

______________________ 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z dołu, do 10-tego dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr: __________________________ na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę. 
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3.  W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się 

zapewnić zaangażowanie w świadczenie usług prawniczych na rzecz Zamawiającego 

osoby legitymującej się uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata, działającej w 

imieniu i na rachunek Wykonawcy zlecenie, w ilości: 

a) W centrali - 60 godzin miesięcznie, z czego 24 godziny (6 godzin tygodniowo) 

w siedzibie Dającego zlecenie (Warszawa, ul. Annopol 6), oraz 

b) W Oddziale w Pszczynie – 40 godzin miesięcznie, z czego 16 godzin (cztery 

godziny tygodniowo) w siedzibie Oddziału Zamawiającego w Pszczynie.  

4. W przypadku konieczności świadczenia zastępstwa prawnego Zamawiającego, 

związanego z wyjazdem do miejscowości innych, aniżeli określone w ust. 3, 

Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 120 zł brutto za godzinę 

zaangażowania prawnika. Wypłata wynagrodzenia z tego tytułu nastąpi na zasadach 

określonych w ust.2. niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości kosztów 

zastępstwa sądowego zasądzonych na rzecz Zamawiającego lub przyznanych 

w ugodzie, postępowaniu polubownym, arbitrażowym albo w postępowaniu 

egzekucyjnym w sprawach, w których Zamawiający bądź jego pracownicy albo 

osoby z nim współpracujące zastępowały Zamawiającego.  

6. W związku z wykonaniem ust. 5 Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów, opłat 

czy wydatków, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę kosztów zasądzonych na rzecz 

Zamawiającego lub przyznanych w ugodzie, postępowaniu polubownym, 

arbitrażowym albo w postępowaniu egzekucyjnym, uiszczonych przez stronę 

w których Wykonawca bądź jego pracownicy albo osoby z nim współpracujące 

zastępowały Zamawiającego.  

8. Czynności związane z egzekucją dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 5, przeprowadza we własnym zakresie Wykonawca. 

9. Opłaty oraz wydatki egzekucyjne związane z dochodzeniem dodatkowego 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, obciążają Wykonawcę. 

§ 4. 

Niniejsza umowa zawarta jest na okres od dnia ___________ r. do ______________ r. 
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§ 5. 

1. Względem udostępnianych na mocy niniejszej umowy danych Strony poczytywane 

są za odrębnych administratorów danych osobowych w rozumieniu RODO. 

2. Zamawiający informuje, że jest administratorem danych podanych przez 

Wykonawcę w związku z niniejszą umową. 

3. Dane będą przetwarzane w celu:  

a) realizacji świadczeń zgodnie z niniejszą umową – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b) rozliczenia przysługującego wynagrodzenia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

c) rozliczenia należności publicznoprawnych ciążących na Zamawiającym w 

związku z umową - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

d) w celu dostępnego kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

e) w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń wynikających z umowy – art. 6 ust. 

1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane do następujących kategorii 

odbiorców świadczących na rzecz Zamawiającego usługi: IT, doradcze, 

konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne, księgowe. Ponadto dane mogą być 

udostępnianie organom administracji państwowej w związku z realizowanymi 

przez nie zadaniami wynikającymi z przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą przez okres wynikający z 

obowiązujących przepisów prawa nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia 

roszczeń wynikających z umowy. Dane dotyczące rozliczeń publicznoprawnych 

wynagrodzenia przez okres 5 lat od upływu roku w którym umowa wygasła. 

6. Przyjmującemu zlecenie przysługuje prawo żądania; dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. 

7. Zamawiający informuje Wykonawcę o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawartą umową podanie danych 

jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy, brak podania danych 

skutkuje niezawarciem umowy. Podanie danych w celach rozliczeń 
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publicznoprawnych następuje na podstawie przepisów prawa podatkowego  i jest 

obowiązkowe. 

 

§ 6. 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

  Zamawiający:       Wykonawca 

 

 

 

..................................................   ........................................................ 
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Załącznik nr 1 

 

Zakres świadczenia obsługi prawnej: 

 udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych w 

sprawach dotyczących bieżącej działalności Zamawiającego, 

 udzielanie porad, konsultacje i pomoc prawna przy sporządzaniu regulacji 

wewnętrznych Zamawiającego, 

 pomoc prawna przy sporządzaniu oraz opiniowanie umów dotyczących działalności 

Zamawiającego, 

 pomoc prawna przy negocjowaniu warunków umów i współpracy pomiędzy 

partnerami i kontrahentami Zamawiającego, 

 występowanie w charakterze pełnomocnika w sprawach dotyczących 

Zamawiającego, w tym zastępowanie go w szczególności przed sądami 

powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji 

państwowej lub samorządowej, a także opracowywanie pism procesowych w 

sprawach dotyczących Zamawiającego, 

 współpraca z Kierownictwem oraz innymi osobami funkcyjnymi Zamawiającego 

w zakresie prowadzonej działalności, 

 nadzór prawny nad egzekucją należności przysługujących Zamawiającemu z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, 

 wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres zwykłej obsługi prawnej, 

określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj.: Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2115 ze zm.). 
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Załącznik Nr 3 

(Pieczęć Firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurą określoną w art. 

138 o na usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz 

załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, zwaną w dalszej części ,,Pzp’’ (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.) 

, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

138 g  ust 1 pkt 1) na usługę ochrony fizycznej osób i mienia – dla Instytutu Przemysłu 

Organicznego w Warszawie Nr sprawy CRZP/IPO/EA/30/19, oświadczamy, że 

spełniamy warunki dotyczące : 

 

I . OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy PZP, 

b) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 

ustawy PZP.  

 

Miejscowość .................................................. dnia ..................................... 2019 roku. 

 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 

pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki 

naprawcze:………… 

 

                                 Miejscowość .........................dnia ................................... 2019 roku. 

 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4  

 

..................................... 

    pieczęć wykonawcy    

WYKAZ USŁUG 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

 

 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Data wykonania (dzień, 

miesiąc, rok) 

Odbiorca zamówienia 

(nazwa firmy  

z adresem) 

1 

   

2 

   

mailto:raclawska@ipo.waw.pl
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/kwojcik/AppData/Local/Temp/www.ipo.waw.pl


  

_________________________________________________________________________________ 

Dział Administracyjno - Techniczny 

Ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa; tel. +4822-811-18-24, fax +4822-811-07-99; 

mailto:raclawska@ipo.waw.pl www.ipo.waw.pl   

 

25 

 

..................................... 

    pieczęć Wykonawcy 

Załącznik Nr 5  

 

 

WYKAZ OSÓB 

ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

L.p. Imię i 

Nazwisko 

Doświadczenie 

zawodowe 
(wymienione w pkt VI 3 

OGŁOSZENIA) 

Zakres 

wykonywanych 

czynności w 

realizacji niniejszego 

zamówienia 

Podstawa do 

dysponowania 

 

1 

    

 

2 

    

 

3 

    

 

4 

    

 

5 

    

 

6 

    

 

 

 

 

 

............................, dnia ............2019                    

.......................................................................     (podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania  

wykonawcy i składania oświadczeń woli  w jego imieniu) 
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          Załącznik Nr 6 do oferty 

 

 

 

 

(Pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

(powiązania kapitałowe) 
 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej ( BIP) 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej,  

 

 

 

Miejscowość ..................... dnia .............2019 roku. 

 

 

 

                                                           .................................................................... 

                                                                     (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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