Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 93936-2012 z dnia 2012-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rewal
Przez obsługę prawną należy rozumieć świadczenie pomocy prawnej w celu
zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego Zamawiającemu w sprawach dotyczących jego
bieżącej działalności. Czynnościami mieszczącymi się w zakresie tej obsługi...
Termin składania ofert: 2012-04-03

Rewal: Świadczenie stałej obsługi prawnej Urzędu Gminy Rewal
Numer ogłoszenia: 158262 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 93936 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj.
zachodniopomorskie, tel. (091) 38 62 624, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie stałej obsługi prawnej
Urzędu Gminy Rewal.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przez obsługę prawną należy rozumieć
świadczenie pomocy prawnej w celu zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego
Zamawiającemu w sprawach dotyczących jego bieżącej działalności. Czynnościami
mieszczącymi się w zakresie tej obsługi są w szczególności: 1) świadczeniu pomocy prawnej
zgodnie z ustawą z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych, bądź odpowiednio ustawą z 26
maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, 2) przygotowywaniu projektów wystąpień do sądów,
organów ścigania i innych instytucji w związku z prowadzonymi postępowaniami
administracyjnymi, cywilnymi i karnymi, 3) zastępstwie sądowym w postępowaniach
administracyjnych, cywilnych i karnych, 4) prowadzeniu lub uczestniczeniu w
postępowaniach pojednawczych i negocjacjach, 5) opiniowaniu projektów umów, 6)
interpretacji treści zawartych umów, 7) opiniowaniu projektów uchwał, zarządzeń,
postanowień wykonawczych, aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy, pism i
innych dokumentów mających wpływ na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Rewal i Centrum
informacji, Promocji i Reklamy (CIPR), 8) sporządzaniu pisemnych opinii prawnych, 9)
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konsultacjach prawnych, 10) udzielaniu pisemnych odpowiedzi na pytania bądź zagadnienia
prawne, 11) opiniowaniu decyzji administracyjnych pod względem formalno - prawnym na
żądanie Zamawiającego, 12) sporządzaniu pism kierowanych do sądu i innych instytucji, 13)
udzielaniu Zamawiającemu informacji o nowych regulacjach prawnych, w szczególności
dotyczących funkcjonowania samorządu, 14) udzielaniu pomocy prawnej pracownikom
Zamawiającego w zakresie wykonywanych przez nich zadań, 15) Wykonawca świadczyć
będzie swoje usługi podczas dyżuru pełnionego w siedzibie Zamawiającego, dwa razy w
tygodniu, we wtorek i czwartek, w godzinach od 09.00 do 15.30, przez wskazanego w ofercie
adwokata lub radcę prawnego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Skotarczak Dąbrowski Olech Kancelaria Prawnicza SC, Ul. Wojska Polskiego 145,
70-490 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 288000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•

Cena wybranej oferty: 311190,00
Oferta z najniższą ceną: 299874,00 / Oferta z najwyższą ceną: 339480,00
Waluta: PLN.
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