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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
 
 MUZEUM  NARODOWE w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług 
obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego następujących projektów inwestycyjnych realizowanych przez 
Zamawiającego: 
1.   „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy”. Projekt jest 
objęty dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 
w dniu 20.01.2012 r. Projekt jest w trakcie realizacji na etapie wykonywania ekspozycji stałej. 
2. „Przebudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych” Projekt jest 
objęty dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 
w dniu 14.10.2014 r. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.12.2014 r.  
 
W ramach obsługi prawnej Wykonawca będzie świadczył następujące czynności:  
1.  Świadczenie pomocy prawnej w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 

ramach realizacji Projektów obejmującej:  

• pomoc w doborze wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego,  

• pomoc przy sporządzeniu części formalnoprawnej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, w tym w zakresie formułowania warunków udziału, kryteriów oceny w 
postępowaniu,  

• opracowanie we współpracy z Zamawiającym wzoru umowy w sprawie zamówienia 
publicznego załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

• opracowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazywanego do publikacji w Biuletynie 
Zamówień Publicznych/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenia o 
zamówieniu publikowanego na stronie internetowej zamawiającego a także ogłoszeń o 
zmianach,  

• pomoc w odpowiedziach na zapytania wykonawców do części formalnoprawnej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy w sprawie zamówienia 
publicznego,  

• pomoc w rozstrzyganiu zagadnień proceduralnych w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego,  

• formalnoprawnej analizy złożonych ofert, 



• pomoc w formułowaniu treści zapytań / wniosków / powiadomień oraz innych pism 
proceduralnych, do opracowania jakich w toku postępowania przetargowego 
zobowiązany będzie Zamawiający, 

• opiniowanie zasadności odwołań wnoszonych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,  

• pomoc w opracowaniu projektów protokołów z postępowania i ogłoszeń o udzieleniu 
zamówienia,  
 

2.  Wsparcie prawne w trakcie wykonywania umów zawartych w ramach realizacji Projektów w 
zakresie:  

• oceny możliwości dokonania zmian umowy,  

• oceny dopuszczalności udzielania ewentualnych zamówień dodatkowych i zamówień 
uzupełniających,  

• udział w negocjacjach/uzgodnieniach mających na celu wprowadzenie zmian do treści 
umów jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

• sporządzeniu / opiniowaniu projektów treści zmian do umów,  

• doradztwa w sprawach spornych na etapie przedprocesowym;  

• wykładni umów;  

• doboru instrumentów prawnych w przypadku niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania zobowiązań przez wykonawców,  

• pomocy w opracowaniu / opiniowania pism wzywających wykonawców do należytego 
wywiązywania się z podjętych zobowiązań. 

3.  Doradztwo prawne w zakresie prawnych aspektów realizacji Projektów  wynikających z 
dokumentów programowych i wytycznych polskich i unijnych instytucji zaangażowanych w 
nadzorowanie i finansowanie ww.  Projektów, w zakresie: 

• interpretacji umowy o dofinansowanie,  

• wsparcia w kontrolach Instytucji Wdrażającej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Audytowej, Komisji Europejskiej, Urzędu Zamówień Publicznych oraz Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego, 

• odwołań od decyzji o nałożeniu korekt finansowych.  
4.    Doradztwo prawne – udzielanie wyjaśnień, konsultacje oraz sporządzanie opinii prawnych w 

zakresie stosowania i interpretowania prawa - we wszelkich pozostałych sprawach związanych 
lub wynikających z realizacji Projektów, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie 
Zamawiającego.  

5.    W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy 
polegającej na stałym kontakcie z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu 
i telefonu oraz na osobistej bytności w siedzibie Zamawiającego zgodnie z zapotrzebowaniem 
Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia poprzez osobistą bytność w siedzibie 
Zamawiającego będzie następowała w dniu ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

6.    Wykonawca będzie świadczył usługi objęte zamówieniem od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00-16:00, a w szczególnych wypadkach spowodowanych okolicznościami  
niezależnymi od Zamawiającego, poza wyznaczonymi godzinami pracy, w tym w godzinach 
wieczornych oraz w dni wolne od pracy.  

7.    Podstawowym terminem na sporządzenie opinii prawnej dotyczącej stosowania lub interpretacji 
przepisów prawa jest 7 dni kalendarzowych, terminem na zaakceptowanie projektu umowy są 3 
dni kalendarzowe, terminem na weryfikację projektów opracowywanej dokumentacji 
przetargowej są 3 dni kalendarzowe. W sytuacjach, gdy ze względu na szczególnie 
skomplikowany charakter sprawy wydanie opinii prawnej lub zaakceptowanie / weryfikację 
projektu wymagać będzie terminu dłuższego niż podstawowy, strony umowy wspólnie ustalą 
inny, wiążący je termin, uwzględniający potrzeby i interes Zamawiającego a także możliwości 
Wykonawcy.  



8.    Zlecenie świadczenia konkretnej usługi prawniczej następować będzie w chwili przekazania 
Wykonawcy żądania określającego szczegółowy przedmiot usługi oraz odpowiednich 
dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania usługi. Zamawiający może wymagać od 
Wykonawcy wykonania usługi w formie pisemnej, ustnej lub e-mail. W przypadku braku wyboru 
formy świadczenia usługi Wykonawcę obowiązuje forma pisemna.  

9.    Wykonawca zapozna się z dokumentacją – w tym również zawartymi umowami - z 
przeprowadzonych w ramach realizacji Projektów postępowań.  

Pozostałe wymagania: 

10.    Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić taką organizację wykonywania zleconych czynności, 
aby gwarantowała ona terminowe wykonywanie usług prawniczych we wszystkich sprawach 
przyjętych do obsługi. Sposób świadczenia usługi prawniczej w zleconej sprawie, w szczególności 
termin wykonywania poszczególnych czynności wynikać będzie z rodzaju sprawy, zakresu 
zlecenia oraz bieżących uzgodnień z Zamawiającym. Naczelną zasadą przy ustalaniu terminu jest 
zapewnienie Zamawiającemu pomocy prawnej na czas gdy jest ona konieczna, by mógł on 
właściwie zadbać o swój dobrze pojęty interes oraz wywiązać się z nałożonych przez uprawnione 
do tego podmioty terminów realizacji spraw. Zamawiający gwarantuje sobie prawo zwołania 
spotkania z Wykonawcą w terminie wzajemnie uzgodnionym, w sprawach które ze względu na 
swoją złożoność wymagają bezpośrednich ustaleń. 
 

11. Planowany okres świadczenia usług: 
 

11.1  Odrębne umowy na świadczenie usług zostaną  zawarte na okres od dnia podpisania 
umowy do dnia zakończenia realizacji Projektu.  

11.2  Przewidywany termin zakończenia realizacji Projektu: Budowa pawilonu 
wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy - do 31. sierpnia 2015. 

11.3  Przewidywany termin zakończenia realizacji Projektu: Przebudowa Muzeum 
Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych – do 30. września 2015.  

11.4  W przypadku wydłużenia realizacji Projektów poza terminy ustalone w  11.2 i 11.3 
umowa zostaje automatycznie przedłużona do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego po 
rzeczowym zakończeniu zadania.  

 
12.  Wynagrodzenie 
 

12.1 Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy za każdy miesiąc jego 
wykonywania wynagrodzenie w kwocie wynikającej z oferty dla poszczególnego Projektu.  

12.2 Podstawą wypłaty miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie 
prawidłowo wypełniona i dostarczona do Zamawiającego faktura VAT, przy czym Wykonawca będzie 
wystawiać odrębne faktury dla każdego Projektu.  

12.3 Faktury będą płatne przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 
 
 
 
Bardzo proszę o podanie kwoty szacunkowego wynagrodzenia miesięcznego brutto za wykonanie 
przedmiotu umowy odrębnie dla obu Projektów w terminie do 16.03.2015 r.:  



 1. Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy 
 2. Przebudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych 
 
 
Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą : do 31.03.2015 r.  
 
Kontakt w sprawie:  
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych p. Hanna Podsiadła, , tel. +4891 43 15 240. 
 
 
 
 
 
            Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania zaproszenia na adres: 
biuro@muzeum.szczecin.pl  
 

Potwierdzam otrzymanie pisma w dniu ……… ………2015 r. o godz. ……….. 
 

…………………………………………..… 
podpis osoby przyjmującej korespondencję 

 
 

 


