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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 

 

na: 

 

„Świadczenie usług w zakresie stałej obsługi prawnej 

oraz usług zastępstwa prawnego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 

– nr ref. ZP/MJP/7/2019 

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość w złotych  

kwoty 750 000 euro w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

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

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 23.12.2019 r. 
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1. Zamawiający 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

ul. Oleandrów 5, Sulejówek 05-070 

NIP: 822 228 45 51 

REGON: 141773282 

RIK: 80/2008 

Punkt kontaktowy/ adres korespondencyjny: 

Biuro Muzeum 

ul. Dominikańska 25,  

02-738 Warszawa  

tel: 22 8420425 

e-mail: przetargi@muzeumpilsudski.pl 

adres strony internetowej: http://www.muzeumpilsudski.pl/  

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 9:00 – 17:00 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 750 000 euro prowadzone jest na 

podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843), dalej zwanej: „ustawą Pzp”.  

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie stałej obsługi prawnej oraz usług zastępstwa 

prawnego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 

załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Przedmiot zamówienia jest oznaczony następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

79100000-5 – Usługi prawnicze 

 79112000 - Usługi reprezentacji prawnej  

5. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 

31 grudnia 2023 r. 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

1)  O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, dysponujący osobą, która: 

a. posiada uprawnienia radcy prawnego / adwokata od co najmniej 5 lat, potwierdzone 

wpisem na listę radców prawnych / adwokatów prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę 

Radców Prawnych lub Okręgową Radę Adwokacką,  



Strona 3 z 16 
 

b. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych / adwokatów na kwotę 

nie niższą niż 1 000 000,00 zł; 

c. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w świadczeniu stałej obsługi prawnej muzeum, 

zdobyte w okresie ostatnich 7 lat licząc od dnia publikacji ogłoszenia; przez stałą obsługę 

prawną rozumie się obsługę prawną świadczoną na podstawie umowy zawartej na okres co 

najmniej 12 miesięcy, 

d. posiada co najmniej  3-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie prawa pracy,  

zdobyte w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia publikacji ogłoszenia, 

e. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie zamówień 

publicznych, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat licząc od dnia publikacji ogłoszenia, 

f. posiada co najmniej 1 rok doświadczenia w koordynacji obsługi prawnej w instytucji / 

kierowaniu działem prawnym / koordynowaniu pracy radców prawnych/ adwokatów w 

instytucji, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia publikacji ogłoszenia.  

g. uczestniczyła w co najmniej 5 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 

charakterze biegłego, w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia publikacji ogłoszenia, w tym w 

co najmniej w jednym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej co najmniej 1 mln 

zł netto oraz w co najmniej jednym postępowaniu na usługi społeczne. 

2) Warunki, o których mowa w ust. 1 muszą zostać spełnione łącznie przez jedną osobę.  

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

i brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

Na potwierdzenie warunków, o których mowa w punkcie 6 ppkt 1 lit. c-g niniejszego ogłoszenia, 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wykaz osób, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4. 

8. Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień  

1) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Eliza Gajowczyk – Główny 

specjalista ds. zamówień publicznych. 

2) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

będą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail: przetargi@muzeumpilsudski.pl).  

3) Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP/MJP/7/2019. We wszelkich kontaktach dot. niniejszego 

postępowania, Zamawiający zaleca posługiwanie się tym znakiem.  

4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszego 

ogłoszenia. Zamawiający odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając treść pytań i wyjaśnień, bez ujawniania źródeł 

zapytania, na stronie internetowej, na której udostępniane jest ogłoszenie. 

 Pytania należy kierować na adres:  

Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa  

e-mail: przetargi@muzeumpilsudski.pl 
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5) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia a treścią udzielonych wyjaśnień, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść niniejszej ogłoszenia. Zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której 

udostępniane jest ogłoszenie. 

9. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu 

składania ofert. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3) Oferta, dla której Zamawiający określił wzór w formie Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszego ogłoszenia, winna być sporządzona zgodnie z tym wzorem, co do treści oraz opisu 

kolumn i wierszy. 

4) Do oferty (Formularza Oferty) należy dołączyć: 

a) Pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednim 

dokumentem rejestrowym. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii; 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo 

należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;  

5) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 

formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

6) W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dołączone dokumenty, zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca w sposób niebudzący wątpliwości zastrzega, które spośród zawartych w ofercie 

informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone 

w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem 

ciągłości numeracji stron oferty. 

7) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi 

i warunków płatności zawartych w ofercie. 
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8) Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 

uniemożliwiającym odczytanie zawartości oferty bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie 

powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowane do Zamawiającego na 

adres: 

Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa  

oraz opisane: 

"Oferta na świadczenie usług w zakresie stałej obsługi prawnej  oraz usług zastępstwa prawnegoMuzeum 

Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – nr ref. ZP/MJP/7/2019” 

Nie otwierać przed dniem 30.12.2019 r. godz. 10:30  

9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji 

niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty. 

10) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 

doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania 

ofert. Oświadczenia powinny być opakowane i opisane tak, jak oferta, a opakowanie powinno 

zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.  

11. Miejsce i termin składania ofert 

1) Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 10 ogłoszenia należy dostarczyć do: Biuro 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa. 

2) Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2019 r. o godz. 10:00. 

3) W przypadku otrzymania oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ją Wykonawcy. 

12. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2019 r. o godz. 10:30, w biurze Muzeum  -  ul. Dominikańska 25, 02-738 

Warszawa. 

13. Otwarcie i ocena ofert 

1) Otwarcie ofert jest jawne. 

2) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) cen zawartych w ofertach. 

3) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w tym, w szczególności wyjaśnień 

dotyczących kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 
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4) Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, oraz  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty. 

14. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny, obliczonej na podstawie 

następującego wzoru:  

C = (CN/COB)  x 100 pkt 

  C – ilość punktów przyznanych ofercie  

CN – najniższa zaoferowana cena  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Ocena ofert zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie informacji i oświadczeń zawartych w 

Formularzu Oferty - załącznik nr 2  do ogłoszenia. 

15. Opis sposobu obliczenia ceny  

Przez cenę oferty należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych „zł”, którą kupujący jest 

obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem 

warunków wykonania zamówienia i jego zakresu, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z wykonaniem umowy, niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy.  

Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego zgodnie z art. 91 ust. 3a 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 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. Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Brak powyższych informacji 

oznaczać będzie, że wybór oferty nie powoduje powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r., poz. 

1221 z późn. zm.). 

16. Wadium 

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 

Wadium należy wnieść, według wyboru Wykonawcy, w jednej z następujących form: 
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1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego o 

numerze: 63 1130 1017 0020 1472 3320 0005, 

2) poręczeniach bankowych, 

3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

4) gwarancjach bankowych, 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych lub 

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 

z późn. zm.). 

Wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w siedzibie Biura Zamawiającego: 

ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa, jednocześnie dołączając jego kopię do oferty albo złożyć wraz z 

ofertą.  

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, a dowód jego wniesienia dołączyć do oferty. 

Uwaga! 

W przypadku, gdy Wykonawca wraz z ofertą składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium w innej formie niż w pieniądzu, dokument ten nie powinien być spięty na trwałe z ofertą. 

Dokument ten należy umieścić w osobnej kopercie lub koszulce załączonej do oferty. 

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, zostanie oferta odrzucona. 

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie 

wybrana: 

1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w 

ofercie; 
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2) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

17. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli:  

1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu; 

2) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4)  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

5) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej 

omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu; 

6) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

7) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający 

żądał wniesienia wadium; 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

18. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;  

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę 

do ceny najkorzystniejszej oferty;  

3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 

19. Udzielenia zamówienia 

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

3) Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

Informacja w tym zakresie zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

4) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże miejsce 

i termin podpisania umowy. 

5) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
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regulującej współpracę tych Wykonawców w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę.  

19. Przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 

19.1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Oleandrów 5, 

05-070 Sulejówek; tel. (22)8420425. 

19.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: 

rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych. 

19.3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – dalej zwanej” „ustawą Pzp”. 

19.4. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie stałej obsługi prawnej oraz usług 

zastępstwa prawnego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.” nr ref. ZP/MJP/7/2019. 

19.5. Dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także podmiotom, 

których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. obsługa prawna, 

podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom 

uprawnionym z mocy prawa. 

19.6. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.  

19.7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z 

przepisów prawa. 

19.8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

19.9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków zapewnienia Wykonawcy dostępu do treści jego danych 

osobowych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

19.10. Wystąpienie przez Wykonawcę z żądaniem ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

19.11. Dane osobowe Wykonawcy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji 

w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

19.12. Podanie przez Wykonawcę jego danych osobowych jego dobrowolne; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w tym mogą skutkować. 

Wykaz załączników: 
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załącznik nr 1  Opis przedmiotu zamówienia 

załącznik nr 2  Formularz oferty 

załącznik nr 3  Oświadczenie – wzór 

załącznik nr 4  Wykaz usług – wzór 

* formularz uzupełnić odpowiednio, pola zbędne usunąć 
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Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do ogłoszenia  

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałej obsługi prawnej oraz usług zastępstwa prawnego 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r. 

1. Stała obsługa prawna obejmować będzie sprawy związane z bieżącą działalnością Muzeum, w tym z 

realizacją bieżących projektów, projektowaniem i opiniowaniem wewnętrznych aktów prawnych, 

bieżącą obsługą spraw pracowniczych i prowadzonych w Muzeum postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, w tym udział w tych postępowaniach w charakterze biegłego. Zakres przedmiotowy usługi 

będzie obejmował w szczególności: 

 sporządzanie, weryfikowanie, konsultowanie, opiniowanie i parafowanie projektów pism, wzorów 

dokumentów oraz umów; 

 sporządzanie, weryfikowanie, konsultowanie, opiniowanie i parafowanie projektów zarządzeń, 

regulaminów, decyzji oraz innych aktów wewnętrznych Muzeum; 

 doradztwo w sprawach bieżących projektów prowadzonych przez Muzeum, w tym konkursów, 

olimpiad, projektów edukacyjnych, itp.; 

 doradztwo w bieżących sprawach pracowniczych, na podstawie przekazanych dokumentów 

źródłowych; 

 sporządzanie opinii i informacji prawnych w sprawach bieżących, 

 przygotowanie, opiniowanie, sprawdzanie pod względem formalno-prawnym projektów umów, 

regulaminów, protokołów oraz dokumentów, w związku z prowadzonymi postępowaniami o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Usługi zastępstwa procesowego będą obejmowały w szczególności zastępstwo procesowe Muzeum 

w sprawach cywilnych, w sprawach pracowniczych i sądowo-administracyjnych, których wartość 

przedmiotu sporu nie przekracza 1 000 000,00 zł, przed wszystkimi sądami oraz w sprawach przed 

innymi organami na podstawie udzielonych pełnomocnictw. 

W ramach świadczonych usług Wykonawca będzie zobowiązany do koordynacji obsługi prawnej Muzeum. 

Usługi stałej obsługi prawnej oraz usług zastępstwa prawnego będą świadczone przez Wykonawcę w 

łącznym wymiarze od 90 do 110 godzin w każdym miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy, 

zależnie od potrzeb Muzeum, przy czym Wykonawca zapewni gotowość świadczenia usług stałej obsługi 

prawnej w postaci stałych dyżurów prawnych w siedzibie biura Muzeum w wymiarze nie mniejszym niż 70 

godzin w każdym miesiącu kalendarzowym. 

Jeżeli wykonanie usług przez Wykonawcę wymagać będzie dokonania czynności poza Warszawą lub 

Sulejówkiem, Wykonawca otrzyma zwrot uzasadnionych i faktycznie poniesionych kosztów przejazdów; przy 

zastosowaniu zasad obowiązujących dla rozliczeń  podróży służbowych pracowników. 

W przypadku reprezentowania Zamawiającego w charakterze pełnomocnika w sporze sądowym 

zakończonym wydaniem przez sąd orzeczenia uwzględniającego żądanie Zamawiającego w całości lub części, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe w wysokości kosztów zastępstwa prawnego przyznanych 

przez sąd.  
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Formularz Oferty - załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

 

 

Do:  Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

ul. Oleandrów 5 

05-070 Sulejówek 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usług w zakresie stałej obsługi prawnej oraz 

usług zastępstwa prawnego w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – nr ref. ZP/MJP/7/2019 

my niżej podpisani: 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz: 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie) 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

2. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto __________ zł (słownie złotych: 

______________________), w tym VAT ___________, tj. netto ___________ zł (słownie złotych: 

____________________ ) za jeden miesiąc świadczenia usługi. 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto __________ zł (słownie złotych: 

______________________), w tym VAT ___________, tj. netto ___________ zł (słownie złotych: 

____________________ ) za cały okres (48 miesięcy) świadczenia usługi . 

4. Oświadczamy, że: 

4.1. zapoznaliśmy się treścią Ogłoszenia o zamówieniu, wraz z załącznikami oraz zmianami*** i/lub 

wyjaśnieniami do Ogłoszenia*** i uznajemy się za związanych określonymi w tych dokumentach 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

4.2. Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje 

konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 

4.3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, to jest przez okres 

30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/ przy udziale podwykonawców w następującym zakresie 

***: 

 

 

 

 

pieczęć adresowa Wykonawcy 

 

 

 

 

 

pieczęć adresowa Wykonawcy 
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a) ______________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych usług, nazwa i adres podwykonawcy) 

b) ______________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych usług, nazwa i adres podwykonawcy) 

*** UWAGA! niepotrzebne skreślić  

6. Oświadczamy, że, informacje składające się na ofertę zawarte na stronach od ____ do ____ stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako 

takie nie mogą być ogólnie udostępniane. 

7. Informujemy o dostępności wymaganych w Ogłoszeniu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp: 

Nazwa oświadczenia lub 

dokumentu 

Adres strony internetowej, na której dokument lub 

oświadczenie jest dostępne w formie elektronicznej, wydający 

urząd lub organ, dokładne dane referencyjne lub numer 

i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia 

u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył oświadczenia 

lub dokumenty 

  

  

8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, 

na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że Wykonawca jest/ nie jest**** mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem. 

 **** UWAGA! niepotrzebne skreślić  

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do następujące osoby/ 

na poniższy adres: 

Pan/i: ______________________________________________________________  

e-mail: ____________________________  

11. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach. 

10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

1) Oświadczenie Wykonawcy 

2) Wykaz osób 

3) _____________________________________________________ 

 

__________________, dnia __.__.____ r. 

           _______________________________ 

          (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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Oświadczenie - wzór - załącznik nr 3 do Ogłoszenia  

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Świadczenie usług w zakresie stałej obsługi prawnej oraz usług zastępstwa prawnego w Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku” – nr ref. ZP/MJP/7/2019, prowadzonym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w 

Sulejówku, oświadczam/y*, co następuje: 

I. Podstawy wykluczenia 

I.I. oświadczenia dotyczące Wykonawcy*: 

1. Oświadczam/y*, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 

pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam/y*, że w stosunku do Wykonawcy zachodzą 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 ustawy Pzp] 

Jednocześnie oświadczam/y*, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp Wykonawca podjął następujące środki naprawcze, które pozwalają na udział w postępowaniu:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

I.II. oświadczenia dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca*: 

1. Oświadczam/y*, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

Wykonawca powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

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

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

[podać pełną nazwę/firmę, adres oraz odpowiednio: NIP/PESEL, KRS/CEiDG] 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

1) Oświadczam/y*, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

Wykonawca powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

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

……………………………………………………………………..……………………..………………………………………………..…………… 
[podać pełną nazwę/firmę, adres oraz odpowiednio: NIP/PESEL, KRS/CEiDG] 

 

 

 

 

pieczęć adresowa Wykonawcy 

 

 

 

 

 

pieczęć adresowa Wykonawcy 
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zachodzą 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 ustawy Pzp] 

Jednocześnie oświadczam/y*, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp zostały podjęte następujące środki naprawcze:  

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

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

II. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Oświadczam/y*, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Oświadczam/y*, że Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu polega na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów*:  

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

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

w następującym zakresie:  

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

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

*** 

Oświadczam/y*, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

__________________, dnia __.__.____ r. 

                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 
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Wykaz usług - wzór - załącznik nr 4 do Ogłoszenia  

 

Wykaz osób 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Świadczenie usług w zakresie stałej obsługi prawnej oraz usług zastępstwa prawnego w Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku” – nr ref. ZP/MJP/7/2019, prowadzonym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w 

Sulejówku, składamy poniżej wykaz osób: 

 

Imię i 
nazwisko 

 Doświadczenie (w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6 ppkt 1 lit. c-f ogłoszenia 
należy podać podmioty, na rzecz których wykonywane były usługi oraz okresy ich 
wykonywania, w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6 ppkt 1 lit. g należy podać 
przedmiot postępowania, jego tryb oraz przybliżoną wartość szacunkową) 

  

 


