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Nr sprawy: BZP.26.2.31.2022 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie rozeznania rynku pn.  

„Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz  

Polskiej Akademii Nauk - Ogrodu Botanicznego  

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie”  

 

 

Warszawa, dnia  9.12.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     Zatwierdzam: 

        

                                                      Dyrektor  

                                                   (-)Arkadiusz Nowak



Strona 2 z 6 

                                                              

Rozdział I. 

Zamawiający 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie                      

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

tel. 22 754 26 10 

e-mail: sekretariat@ob.pan.pl 

Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 

Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 

Rodzaj adresu Platformy Elektronicznego Fakturowania:  

GLN / Numer adresu PEF: 5907628994405 

 

Rozdział II. 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Polskiej 

Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego w Powsinie, która swoim zakresem obejmować będzie bieżące 

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności polegające na stałym doradztwie prawnym, 

sporządzaniu opinii prawnych, przygotowywaniu projektów umów, weryfikacji dokumentacji w 

zakresie zgodności z przepisami prawa oraz zamówień publicznych, opiniowaniu oraz weryfikacji 

zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych.  

 

Rozdział III. 

Termin realizacji zamówienia 

 

1. Umowa obowiązuje na czas oznaczony tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z miesięcznym 

wypowiedzeniem. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych. 

4. Świadczenia usług nastąpi w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin zegarowych w miesiącu. 

 

Rozdział IV. 

Warunki udziału w procedurze dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej. 

2. Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania się przez Wykonawcę, 

że: 

1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę pomocy prawnej (obsługę 

prawną) na rzecz podmiotu, w skład którego wchodzi Ogród Botaniczny lub Arboretum, o 

wartości co najmniej 100.000,00 zł.  

 

Przez jedną usługę pomocy prawnej (obsługę prawną) Zamawiający rozumie usługę 

wykonaną na podstawie jednej umowy, niezależnie od czasu realizacji umowy. 

 

2) dysponuje lub w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował, co najmniej jednym 

prawnikiem, który posiada tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego, od co najmniej 

3 lat. 

 

Ilekroć w powyższych warunkach mowa jest o tytule zawodowym adwokata lub radcy 

prawnego należy przez to rozumieć także prawnika zagranicznego świadczącego usługi na 
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terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05 lipca 2002 roku 

o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Rozdział V. 

Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@ob.pan.pl 

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Piotr Zakrzewski – z-ca 

dyrektora ds. administracyjno-technicznych  - nr tel. 22 648 38 56 wew. 265  

 

Rozdział VI. 

Sposób przygotowania i złożenia oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz ofertowy 

stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na 

własnym formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji 

wymaganych przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów wykazujących spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

(Rozdział IV powyżej) i Kryterium „doświadczenia osób wykonujących zamówienie” (Rozdział 

VIII ust. 2 pkt 2) poniżej).  

Nie dotyczy sytuacji w której oświadczenia lub dokumenty są w posiadaniu Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu 

o zamówieniu, w języku polskim i w formie pisemnej. 

 

Rozdział VII. 

Kryteria oceny ofert 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie 

się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

 

Nr 
 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za kryterium 

1 Cena (C) 60 60 punktów 

2 
Doświadczenie osób wykonujących 

zamówienie (D) 
40 40 punktów 

 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) W ramach kryterium „Cena” (C) - oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie łącznej ceny brutto podanej w Formularzu oferty obejmującą wszystkie 

koszty realizacji zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana 

zgodnie ze wzorem: 

Cmin 

C = ----------------- x 60 pkt, 

Cbad 

 

gdzie: 

Cmin - oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT, 

Cbad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C - liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 
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2) W ramach kryterium „Doświadczenie osób wykonujących zamówienie”, pod uwagę będzie 

brany okres świadczenia usług prawnych (na podstawie jednej lub kilku umów) realizowany 

przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia, na rzecz podmiotu, w skład którego 

wchodzi Ogród Botaniczny lub Arboretum.  

a) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia kryterium poprzez przesłanie 

dokumentów potwierdzających wykonywanie takich usług (tj. na rzecz podmiotu, w skład 

którego wchodzi Ogród Botaniczny lub Arboretum). Wykonawca nie jest zobowiązany do 

przesyłania dokumentów potwierdzających wykonanie takich usług jeżeli znajdują się one 

w posiadaniu Zamawiającego.  

b) Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 40 pkt. Ilość 

punktów w kryterium „doświadczenie osób wykonujących zamówienie” zostanie przyznana, 

zgodnie z poniższym sposobem obliczana punktów: 

• świadczenia usług prawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy - 10 pkt, 

• świadczenia usług prawnych przez okres co najmniej 24 miesięcy - 20 pkt, 

• świadczenia usług prawnych przez okres co najmniej 36 miesięcy - 30 pkt, 

• świadczenia usług prawnych przez okres co najmniej 48 miesięcy - 40 pkt. 

c) Okres wykonywania usług spełniających wymagania w kryterium „doświadczenie osób 

wykonujących zamówienie” należy wpisać w formularzu ofertowym będącym załącznikiem 

nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.  

d) Osoba, na której doświadczenie powołuje się Wykonawca może być osobą, o której mowa 

w rozdziale IV Ogłoszenia. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku: 

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

S = C + D 

gdzie: 

S - łączna suma punktów badanej oferty 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” 

D - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie osób 

wykonujących zamówienie” 

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający 

wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

Rozdział VIII. 

Termin składania ofert 

 

Oferty prosimy składać drogą mailową na adres: sekretariat@ob.pan.pl dnia 19.12.2022 r. do godz. 

1200 

 

 

Rozdział IX. 

Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia 

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert).  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przesłania dokumentów i 

wyjaśnienia treści złożonej oferty oraz załączonych dokumentów. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę i wykluczy wykonawcę, który nie wykaże spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV ogłoszenia, jeżeli Zamawiający zwróci się 

do Wykonawcy o złożenie podmiotowych dokumentów.  

4. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 
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Rozdział X. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:   

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-

901 Warszawa; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 

22 754 26 10, e-mail: sekretariat@ob.pan.pl. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane 

dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione 

wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: a.nowak@obpan.pl.  

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i 

realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO 

4. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku 

prawnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania.  

 

 

Załączniki do ogłoszenia: 

 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
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Nr sprawy: BZP.26.2.31.2022     Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu  
 

OFERTA 

(wzór formularza ofertowego) 
 

Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

Tel.: (22) 754 26 10, adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl  
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

NIP .................................................... REGON ....................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu:............................................. 

e-mail ............................................................. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn: 

„Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Polskiej Akademii Nauk Ogrodu 

Botanicznego w Powsinie” oferując wykonanie całości przedmiotu zamówienia za CENĘ 

OFERTOWĄ: 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO …………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

w tym wartość podatku VAT: …………….…….. (słownie …………………..……............................zł) 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO …………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

Łączną cenę ofertową obliczono zgodnie z poniższą kalkulacją: 
 

Stawka godzinowa brutto 
Ilość godzin 

świadczenia 

usług w miesiącu 

Okres trwania umowy 

(w miesiącach) 

RAZEM 

Kwota Brutto 

Kolumna 1 x kolumna 2 

x kolumna 3 

1 2 3 5 

 
30 24   

 

1. OKRES ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ W KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE 

OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAMÓWIENIE - ………………………………. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach wskazanych w ofercie.   

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o  Zamówieniu, tj. 

przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu. 

 

 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


