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Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na 

pełnienie obsługi prawnej projektu pn. Centrum Nauki w Szczecinie. 

1) Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym do niniejszego 

zapytania projekcie umowy. 

2) Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a) W okresie trzech ostatnich lat przed upływem składania ofert, świadczyli obsługę 

prawną projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych,  

b) W okresie trzech ostatnich lat świadczyli obsługę prawną na rzecz jednostki sektora 

finansów publicznych, trwającą co najmniej 6 miesięcy.  

c) Posiadają w ramach prowadzonej przez siebie działalności polisę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 150.000 zł. 

3) Dokumenty ofertowe: 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 

a) Oferty sporządzonej zgodnie z formularzem ofertowym załączonym załącznik do 

niniejszego zapytania, 

b) Wykazu usług potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt. 2, stanowiącego element formularza ofertowego. 

4) Kryteria wyboru ofert: 

Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena wyrażona w stawce w polskich złotych za 

jedną godzinę świadczenia obsługi prawnej. 

W przypadku gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od 

zaplanowanych na realizację, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z 

Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 

5) Miejsce składania ofert: 

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

Sekretariat 

Ul. Staromłyńska 27, 

70-561 Szczecin 



Termin dostarczenia ofert upływa 30.01.2017 r. o godz. 09:00 

6) Zastrzeżenia: 

a) Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Muzeum Narodowego do akceptacji 

oferty, w całości lub w części oraz do składania wyjaśnień o powodach akceptacji lub 

odrzucenia oferty, 

b) Muzeum Narodowe w Szczecinie nie może być pociągane do odpowiedzialności za 

jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z 

przygotowaniem i dostarczeniem oferty, 

c) Muzeum Narodowe w Szczecinie zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian 

całości lub części zapytania ofertowego lub jego unieważnienia. 

 

 

 

         Z poważaniem 

 

 

Załączniki: 

1. Projekt umowy, 

2. Formularz ofertowy. 


