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KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O. 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
OBSŁUGA PRAWNA 
Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna 
 
Załącznik określa parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. 
 
I. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej we wszystkich kwestiach prawnych, które 
wynikają z prowadzenia przez Zamawiającego działalności, w tym realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków unijnych 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia  
Wykonawca obsługiwać będzie Zamawiającego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach 

obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z warunkami przedmiotowego zapytania ofertowego, w 

tym w zawartej umowie.  

Obsługa prawna będzie prowadzona, w szczególności w następujących obszarach: 

a) prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, w tym prawo finansowe, 

b) prawo dotyczące unijnych funduszy strukturalnych, w szczególności pomoc publiczna  

i Regionalny Program Operacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

c) prawo i postępowanie cywilne, 

d) prawo i postępowanie administracyjne oraz sądowo-administracyjne, 

e) prawo patentowe i własności intelektualnej, 

f) prawo prasowe i informacja publiczna, 

g) prawo autorskie, 

h) prawo zamówień publicznych.  

 

W ramach prowadzenia obsługi prawnej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności do: 

a) przygotowwyanie ekspertyz i opinii prawnych, 

b) przygotowywania projektów umów, decyzji, pism i innych dokumentów, 

c) opiniowania projektów umów, decyzji, pism i innych dokumentów, 

d) udzielania porad i konsultacji prawnych w siedzibie Zamawiającego, 

e) konsultacji prawnych – ustnych, telefonicznych lub drogą elektroniczną, 

f) rozwiązywania sporów prawnych, 

g) reprezentowania i prowadzenia postepowań cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych, 

h) monitorowania zmian w przepisach prawnych, 

i) innych czynności według potrzeb Zamawiającego związanych z obsługą prawną. 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i 

doświadczenie lub dysponują osobami odpowiednio zdolnymi do wykonania zlecenia, posiadają 

potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 
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a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

b) w okresie ostatnich 5 lat świadczyli obsługę prawną przynajmniej dwóch podmiotów 

obejmującą zakres realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE – celem 

potwierdzenie dopełnienia, tego warunku należy przedstawić zestawienie zrealizowanych 

zleceń (uwzględniające przedmiot zlecenia, okres jego realizacji, podmiot na rzecz którego 

wykonano zlecenie). Do oferty należy dołączyć kopie referencji potwierdzających prawidłowe 

wykonanie wskazanych usług; 

c) w okresie ostatnich 5 lat świadczyli obsługę prawną przynajmniej dwóch spółek handlowych – 

celem potwierdzenie dopełnienia, tego warunku należy przedstawić zestawienie 

zrealizowanych zleceń (uwzględniające przedmiot zlecenia, okres jego realizacji, podmiot na 

rzecz którego wykonano zlecenie). Do oferty należy dołączyć kopie referencji potwierdzających 

prawidłowe wykonanie wskazanych usług; 

d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia (wymagane wykształcenie wyższe prawnicze dla wszystkich osób 

oddelegowanych do obsługi prawnej Zamawiającego, tytuł radcy prawnego albo adwokata). 

 

W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca do swojej oferty dołączy odpowiednie 

rekomendacje.  

 

III. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: obowiązki Wykonawcy będą wykonywane 

w jego siedzibie lub w siedzibie Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. do dnia 

30 grudnia 2019 r.  

 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
Data i podpis (pieczęć/nazwa) 
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