Zamówienie realizowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
pt.: „Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych
wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych” Umowa nr DOB-BIO9/16/01/2018

Załącznik nr 3
do Regulaminu postępowania dotyczącego zamówień w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
lub wyłączonych ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie
jej przepisów szczególnych
Warszawa, dnia 04.11.2020 r.
Zakład Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków
nazwa jednostki organizacyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro lub zamówienia wyłączonego
ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie jej przepisów
szczególnych
Nr sprawy: 54/20
I. Zamawiający:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa,
Nazwa komórki organizacyjnej Dział Wsparcia Badań
Adres Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
e-mail mpecio@sgsp.edu.pl, pogrodnik@sgsp.edu.pl,
Prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (bez podatków od towarów i usług)/ wyłączonego
spod stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie jej przepisów
szczególnych, zapraszamy do złożenia oferty na usługę:
Usługi prawnicze w zakresie doradztwa w sprawach objętych ustawą Prawo zamówień
publicznych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju pt.: „Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów
przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych”, umowa nr
DOB-BIO9/16/01/2018
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług prawniczych w zakresie
doradztwa w sprawach objętych ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie

projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Symulator
szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych
wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych”, umowa nr DOBBIO9/16/01/2018 w łącznym wymiarze do 100 godzin w okresie obowiązywania Umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został poniżej.
1. W zakres usług wchodzi doradztwo z zakresu:
a) prawa zamówień publicznych;
b) prawa cywilnego;
c) zasad kwalifikowalności wydatków;
d) prawa administracyjnego.
2. W ramach świadczenia pomocy prawnej Wykonawca będzie zobowiązany w
szczególności do:
a) udzielania porad prawnych;
b) opiniowania i współpracy w tworzeniu projektów dokumentów związanych z
prowadzeniem projektu, w tym wzorów umów;
c) przygotowywania i opiniowania projektów upoważnień i pełnomocnictw
udzielanych przez Zmawiającego;
d) wydawania opinii prawnych na potrzeby Zamawiającego;
e) opiniowania i współpracy w tworzeniu projektów dokumentów zawierających
stanowisko Zamawiającego;
f) zapewnienia zastępstwa procesowego Zamawiającego w postępowaniu przed KIO
oraz sądami powszechnymi w zakresie ewentualnych postępowań związanych z
udzielonymi zamówieniami publicznymi;
g) sporządzania lub weryfikacji projektów odpowiedzi na zarzuty instytucji
kontrolnych lub Wykonawców w postępowaniach prowadzonych przez
Zamawiającego;
h) uczestniczenia w negocjacjach z kontrahentami Zamawiającego;
i) uczestnictwa w komisjach przetargowych.
Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostaną ujęte w umowie.
III. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy
do 31.12.2020 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca w ofercie (na druku stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) musi
wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się
kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie jej
powierzona.
Zamawiający wymaga aby usługa była świadczona przez min. jedną osobę, spełniającą
poniższe wymagania:
1) posiadanie wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów,

2) posiadanie min. 60 miesięcy doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej jako radca
prawny lub adwokat,
3) posiadanie min. 48 miesięcy doświadczenia jako radca prawny lub adwokat w zakresie
świadczenia obsługi prawnej na rzecz jednostki administracji publicznej (rządowej lub
samorządowej).
Wykonawca musi samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie
dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
V. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
1) Oferta Wykonawcy sporządzona na „Formularzu ofertowym” który jest załącznikiem
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Przesłanie poprawnie wypełnionej i
kompletnej oferty na adres mailowy: mpecio@sgsp.edu.pl lub pogrodnik@sgsp.edu.pl;
2) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt. IV, Wykonawca złoży wraz z ofertą wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Wydruk z KRS lub CEiDG;
4) Ew. pełnomocnictwa.
W zapytaniu nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego a także członkowie
ich najbliższych rodzin w rozumieniu art. 17 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie może zostać powierzone
podwykonawcom.
VI. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
2) Oferta winna być złożona w postaci elektronicznej (drogą mailową)
na adres mpecio@sgsp.edu.pl, pogrodnik@sgsp.edu.pl
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny;
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę;
5) Oferta wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę winna
być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku
gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika
z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, Wykonawca powinien załączyć
do oferty skan oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa.
Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana winien złożyć
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
VII. Sposób obliczenia ceny oferty.
Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia, określony w szczegółowym opisie
zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego. Cena oferty winna obejmować wszystkie
koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym podatek PTU. Cenę należy podać w
złotych polskich z dokładnością do 1 grosza za jedną godzinę usługi.

VIII. Termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do 12.11.2020 r. do godziny 9:00
IX. Opis kryteriów oceny ofert.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 50% = 50 pkt
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 50% = 50 pkt

1) Kryterium „Cena” (C):
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Zamawiający, ofercie o najniższej cenie przyzna 50 punktów a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C min
C = _____________

x 50 pkt = liczba punktów

C oferty
gdzie: C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C oferty – cena brutto ocenianej oferty
2) Kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” (D):
W ramach tego kryterium będą oceniane kompetencje osoby wyznaczonej do realizacji
zamówienia wg zasad opisanych poniżej. Punkty zostaną przyznane w skali punktowej do 50
punktów na podstawie informacji podanych w złożonym wraz z Formularzem ofertowym
druku „Potencjał kadrowy”.
Faktyczną liczbę punktów uzyskaną przez ocenianą ofertę w kryterium (D) stanowi suma
punktów uzyskanych w poszczególnych podkryteriach (D1+D2+D3).
PODKRYTERIUM

D1 – „Doświadczenie w administracji”
D2 – „Doświadczenie w inwestycjach kubaturowych ”
D3 – „Doświadczenie w występowaniu przed KIO”

Maksymalna liczba punktów
możliwa do uzyskania w
podkryterium
15
20
15

Punkty w podkryteriach będą przyznawane według zasad:
PODKRYTERIUM 1:
Jeżeli osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiada więcej niż 48 miesięcy
doświadczenia jako radca prawny lub adwokat w zakresie świadczenia obsługi prawnej na rzecz
jednostki administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), to za każde dodatkowe (ponad
doświadczenie wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie IV ppkt.
3 niniejszego zapytania) 6 miesięcy otrzyma 1 punkt.
Łącznie w tym podkryterium można uzyskać 15 punktów.
Doświadczenie należy liczyć jako pełne miesiące nieprzerwanego świadczenia obsługi prawnej
na rzecz jednostki administracji publicznej (rządowej lub samorządowej).
Zamawiający zastrzega, że jeżeli wskazana osoba w tym samym czasie świadczyła obsługę
prawną na rzecz więcej niż jednej jednostki administracji publicznej (rządowej lub
samorządowej), to doświadczenie nie będzie liczone jako podwójne (np. przy świadczeniu
przez 6 miesięcy obsługi prawnej dwóch urzędów administracji publicznej zamawiający
przyjmie, że doświadczenie wynosi 6 miesięcy, a nie 12 miesięcy).
PODKRYTERIUM 2:
Jeżeli osoba wyznaczona do realizacji zamówienia w ostatnich 10 latach przed terminem
składania ofert świadczył obsługę prawną dla inwestycji kubaturowej o wartości nie mniejszej
niż 5 mln zł brutto – to za obsługę prawną każdej zakończonej inwestycji otrzyma 1 punkt.
Łącznie w tym podkryterium można uzyskać 20 punktów.
PODKRYTERIUM 3:
Jeżeli osoba wyznaczona do realizacji zamówienia zdobyła doświadczenie w występowaniu
przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) w związku z wniesieniem odwołania, to za każdą
reprezentację prawną przed KIO w związku z wniesieniem odwołania, w sprawie, która
skończyła się wydaniem wyroku, otrzyma 1 punkt.
Łącznie w tym podkryterium można uzyskać 15 punktów.
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą w
związku z wniesieniem odwołania prowadzonego w całości przez osobę wykazującą się
doświadczeniem, tj. od przygotowania odwołania do wydania wyroku przez KIO (w przypadku
zastępstwa po stronie Wykonawcy) albo od wpłynięcia odwołania do wydania wyroku przez
KIO (w przypadku zastępstwa po stronie Zamawiającego).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełni wszystkie warunki udziału w
postępowaniu postawione w niniejszym zapytaniu oraz uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych
kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C+D
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej za kryterium „Cena”
D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej za kryterium „Doświadczenie osoby
wyznaczonej do realizacji zamówienia
X. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
niezwłocznie wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany
w ofercie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany
w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi
niezwłocznie wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany
w ofercie.
XI. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
1) bryg. dr inż. Mariusz Pecio – tel. + 48 698658537
2) mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik prof. uczelni– tel. +48 795995970
XII. Informacje dodatkowe.
W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe
Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający może odstąpić
od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn lub zamknąć postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Druk „POTENCJAŁ KADROWY” – załącznik nr 2

