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Opole, dnia 3.01.2013 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na  Obsługę prawną procedury udzielenia zamówienia publicznego w projekcie  pn 
„Opolskie kwitnące muzycznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wartość zamówienia nie 
przekracza równowartości 14 000 EURO.  

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja obsługi prawnej procedury udzielenia zamówienia 
publicznego  na rzecz Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopad 2013 
r., w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Opolskie kwitnące muzycznie” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2007-2013, a w szczególności: 

1. Organizacja procedur udzielenia zamówień publicznych zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego, 

2. Wybór trybu udzielenia zamówienia, 

3. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

4. Przygotowanie kluczowych elementów postępowania - warunki udziału, kryteria oceny, 

5. Sporządzanie dokumentacji SIWZ, 

6. Opracowanie wzorów umów, odpowiedzi na pytania oferentów i odwołania, skargi i 
odpowiedzi na skargi, 

7. Prowadzenie postępowania, 

8. Opracowanie niezbędnej dokumentacji, 
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9. Obsługa postępowania odwoławczego lub reprezentowania w Sądzie, 

 

Wymagania dotyczące doświadczenia i kompetencji (warunki konieczne): 

- Doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej procedur udzielania zamówień 
publicznych w ramach projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, 

- Posiadanie niezbędnych uprawnień do realizacji tego typu obsługi,  

 

Pozostałe warunki dotyczące oferty: 

Oferta cenowa musi zawierać całkowity koszt brutto realizacji usługi w okresie od dnia 
podpisania umowy do 30.11.2013 r. 

2. Termin składania ofert: Od 3.01.2013 do 7.01.2013 r. (włącznie) do godz. 16.00 - 
decyduje data i godzina dostarczenia do biura. Ofertę cenową można dostarczyć osobiście, na 
adres e-mail: info@orot.pl lub fax’em na nr.: +48 77 44 12 521. 

3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena. 

4. Rozpatrzenie ofert: 

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 7.01.2013 r., w tym samym dniu oferenci zostaną 
poinformowani pisemnie o podjętej decyzji. 

 
Przesłane przez Państwa oferty traktowane będą jako wiążące przez 30 dni od daty rozpatrzenia 
ofert. 
 
5. Informacja w sprawie umowy cywilno-prawnej/umowy/zlecenia: 

Z wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie zawarta umowa cywilno-
prawna/umowa/ zlecenie niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy. 
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