Instytut Technologii Bezpieczeństwa
„MORATEX”
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2017 poz. 1579.), zwracamy się z prośbą
o przedstawienie oferty na:
„Pełną obsługę prawną Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź
tel. centrali: 42 637 37 10
tel. sekretariatu 42 637 37 63
fax 42 636 92 26, e-mail: itb@moratex.eu
ZAKRES OBSŁUGI PRAWNEJ:
Pełna obsługa prawna ITB „MORATEX”, szczególnie w zakresie:
-

działalności naukowo-badawczej,

-

działalności komercyjnej,

-

praw własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej, w tym procesów
komercjalizacji,

-

działalności inwestycyjnej,

-

prawa zamówień publicznych,

-

doradztwa podatkowego,

-

znajomości aktów prawnych określających zasady finansowania projektów badawczych
i rozwojowych,

-

informacji o zmianach przepisów prawnych,

-

reprezentowania Instytutu wobec organów administracji, organów skarbowych oraz wobec
innych podmiotów gospodarczych w sprawach wymagających fachowej wiedzy prawniczej,

-

prowadzenia spraw Rady Naukowej ITB „MORATEX”.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi prawnej w siedzibie
Zamawiającego.
Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia potwierdzonego dokumentami
pozytywnych referencji wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed niniejszym ogłoszeniem, jak
następuje:
w zakresie wykonania zamówienia publicznego w okresie ostatnich 4 lat przed niniejszym
ogłoszeniem, polegającego na wykonaniu co najmniej jednej, trwającej nieprzerwanie co najmniej 36
miesięcy usługi kompleksowej obsługi prawnej instytucji w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
roku o instytutach badawczych, oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki;
w zakresie pomocy prawnej w okresie ostatnich 4 lat przed niniejszym ogłoszeniem, przy
realizacji projektów finansowanych z dotacji budżetowych lub środków unijnych, w co najmniej
3 projektach o wartości co najmniej 2 mln zł każdy;
w zakresie wykonania zamówienia publicznego w okresie ostatnich 4 lat przed niniejszym
ogłoszeniem, polegającego na reprezentowaniu w postępowaniu przez Krajową Izbą Odwoławczą
w Warszawie w co najmniej 3 postępowaniach, z których przynajmniej dwa zakończyły się oddaleniem

odwołania reprezentowanego zamawiającego, zobowiązanego do stosowania ustawy prawo zamówień
publicznych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć do dnia 20 lutego 2018 r. do godziny 09:00 w jednej z następujących form:
- pisemnie na adres Zamawiającego,
- bezpośrednio w siedzibie Instytutu – pokój 120 – Sekretariat,
O terminie upływu składania ofert decyduje data i godzina dostarczenia oferty
ZAWARTOŚĆ OFERTY:
Oferta musi zawierać:
a) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
b) Potwierdzenie wymagań wobec wykonawcy,
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA
SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY.
W sprawach proceduralnych: Anna Niewiadoma: e-mail: aniewiadoma@moratex.eu, tel.: 42 637 41 64.
W sprawach merytorycznych: Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy - Cecylia
Kazanek, tel.: (42) 637 42 64, kom.: 601 290 490.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty,
w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień
czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub unieważnienia
niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami (w szczególności w przypadku
złożenia oferty o takiej samej cenie), a w uzasadnionych przypadkach prawo do nie wybrania żadnej
oferty.
Koszty przygotowania oferty ponosi w całości oferent.

Łódź, dnia 13.02.2018 r.
…………………………….
zatwierdza

Załącznik nr 1

……………………………………
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
REGON
NIP
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Adres strony www:
Osoba do kontaktu z Zamawiającym
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nr telefonu

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Pełną obsługę prawną Instytutu Technologii
Bezpieczeństwa „MORATEX” oświadczamy, że oferujemy wykonanie ww. usługi za
wynagrodzeniem, jak poniżej:

Stawka netto
miesięcznego
ryczałtu
(zł/miesiąc)

Liczba miesięcy
świadczenia
usługi

A

B
12 miesięcy

Całkowita
cena netto
świadczonej
usługi (w zł)
C=A*B
C

W tym
podatek VAT
(w zł)
D

Całkowita
cena brutto
świadczonej
usługi (zł)
E=C+D
E

W cenie oferty zawarte są wszelkie opłaty pośrednie i nasze koszty własne związane z realizacją usługi.

Gwarantujemy stałość cen netto na okres obowiązywania umowy.
1. Płatność będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Oświadczam, że otrzymaliśmy od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że w przypadku wybory naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach ustalonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że oferta (nie zawiera/zawiera informacje) stanowiące tajemnica. przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie
zakreśli żadnej z powyższych opcji, Zamawiający przyjmie, że oferta NIE zawiera informacji
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa)
5. Oświadczam, że Wykonawca spełnia wszelkie WYMAGANIA określone w Zapytaniu Ofertowym.
6. Oświadczam, że wszystkie realizowane przez nas umowy zostały wykonane z należyta starannością,
lub w przypadku powstania szkody została ona dobrowolnie naprawiona.
7. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy nie wszczęto likwidacji ani nie ogłoszono jej upadłości.
8. Oświadczam, że nie posiadamy zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego ani nie
zalegamy z zapłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
9. Oświadczam, że nie figurujemy w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego.
10. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
11. Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
12. Oświadczam, że nie posiadamy żadnych powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

............................................
(miejscowość i (data)

........................................................
Podpis(y) osoby (osób) wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo.

