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  Znak: ATUT/DNB4/312/2013 
                                                                                                      z dnia  10.05.2013r. 
                                                                                                     
 
 

O G Ł O S Z E N I E 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2 zaprasza do 

złoŜenia oferty w postępowaniu, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - nie 

stosuje się przepisów tej ustawy, na:  

  
Obsług ę prawn ą w ramach realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków Unii 

Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie  

i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pt. „Drogowskaz na biznes 4 ”, w ramach 

umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie nr UDA-POKL.06.02.00-28-

013/12-00 w dniu 15.03.2013r. w Olsztynie. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) udzielanie porad prawnych;  

2) sporządzanie opinii prawnych; 

3) opiniowanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów przygotowanych przez 

Zamawiającego; 

4) reprezentowanie Zamawiającego w sprawach sądowych, przed organami 

administracji publicznej, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie 

posiadającymi osobowości prawnej, osobami fizycznymi, na podstawie kaŜdorazowo 

udzielonego pełnomocnictwa; 

5) konsultacje prawne dla członków Komisji Oceny Wniosków na etapie rekrutacji  

i oceny biznes planów uczestników projektu i oceny ich dokumentów aplikacyjnych. 

 
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący 

załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 27 

czerwca 2015r ., sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, nie więcej niŜ 30 godzin 

zegarowych. 
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3. Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia                  

do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982r.                    

o radcach prawnych (Dz.U. z 2010r., Nr 10, poz. 65 z późn. zm.)  lub zawodu 

adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.                                   

z 2009r., Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) lub osobą, która jest prawnikiem 

zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002r.                                

o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. Nr 126, poz. 1069 z późn. zm.) oraz wpisaną na listę radców 

prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub na listę 

adwokatów prowadzoną przez Okręgową Izbę Adwokacką. Wskazana osoba musi 

posiadać co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w wykonywanym zawodzie. 

 

5. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 17.05.2013r. do godz. 15.30 , na adres: Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości „ATUT” w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, pok. 202 

 

6. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę formularz ofertowy (zał. nr 1 do 

ogłoszenia); 

2) dokumenty1 potwierdzające, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wymagane w ust. 5 zapytania, w szczególności: 

a) Wskazanie osoby, która z ramienia Wykonawcy realizowała będzie przedmiot 

zamówienia; 

b) Oświadczenie, Ŝe wskazana osoba posiada wymagane w pkt. 3 p.pkt. 1 

uprawnienia radcy prawnego lub adwokata lub jest prawnikiem zagranicznym 

wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002r.  

o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej  

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

c) Dokument lub dokumenty potwierdzające, Ŝe wskazana osoba posiada 

doświadczenie wymagane w pkt. 3 p.pkt. 1.  

 
7. Osoba upowaŜniona do kontaktu z wykonawcami Barbara BłaŜewicz, 

tel. 89 646 79 57. 

 
                                                 
1  Jeśli warunki udziału w postępowaniu były dla danego postępowania wymagane 
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8. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający moŜe dokonać modyfikacji treści 

niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja 

treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło 

jego  przekazanie Wykonawcom.  

 

9. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez 

dokonania wyboru którejkolwiek ze złoŜonych ofert. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia); 

2) projekt umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia). 

 


