Nr sprawy: DN/021/2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, wyłączonego ze stosowania ustawy
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Prawo zamówień
publicznych
Pełna obsługa prawna Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.
1. 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

2. 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,
- prawa pracy,
- 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”,
- - w okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi prawnej
w siedzibie Zamawiającego,
- Zamawiający przewiduje realizację usługi na poziomie około 40 godzin w miesiącu,
- liczba godzin wskazanych powyżej jest ilością szacunkową, określoną na potrzeby
skalkulowania ceny oferty i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń co do faktycznej ilości wykonywanych usług.
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3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
24 miesiące od daty podpisania umowy.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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 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 badawczych, badawczo-rozwojowych, rozwojowych lub/i inwestycyjnych
o wartości co najmniej 1 mln zł każdy.
- 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 instytutu badawczego lub instytutu
sieci Łukasiewicz.
- 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 4 postępowaniach, z których przynajmniej dwa
zakończyły się oddaleniem odwołania reprezentowanego zamawiającego, zobowiązanego do
stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie obsługi prawnej instytutu
badawczego lub instytutu sieci Łukasiewicz.
-świadczenie pomocy prawnej instytutowi badawczemu lub instytutowi sieci Łukasiewicz
w związku z zawarciem lub wynikami umów w co najmniej 10 projektach badawczych,
badawczo-rozwojowych, rozwojowych finansowanych z budżetu polskiej nauki lub/i Komisji
Europejskiej lub/i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oprócz Zamawiający żąda od
Wykonawcy złożenia wykazu usług – Załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedstawienia referencji do
wykazu usług wykazanych w załączniku Nr 3 od Wykonawcy, którego oferta okazała się
najkorzystniejsza, potwierdzających należyte wykonanie usługi.
5. ZDOLNOŚCI
ZAMÓWIENIA:

TECHNICZNE

I

ZAWODOWE

NIEZBĘDNE

DO

WYKONANIA

Dysponuje stałym zespołem składającym się z co najmniej 3 osób:
5.1

5.2

5.3

Osoby posiadającej co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe adwokata lub radcy
prawnego (prawo wykonywania zawodu i jednocześnie posiadającej trwające
nieprzerwanie 36 miesięczne w okresie ostatnich 4 lat doświadczenie w stałej obsłudze
Instytutu badawczego),
Osoby posiadającej tytuł adwokata lub radcy prawnego oraz jednocześnie posiadającej
trwające nieprzerwanie 24 miesięczne w okresie ostatnich 4 lat doświadczenie w stałej
obsłudze Instytutu badawczego,
Osoby będącej aplikantem adwokackim lub radcowskim.
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W celu potwierdzenia zdolności technicznych i zawodowych niezbędnych do
wykonania zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia oświadczenia–
Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedstawienia wykazu osób,
które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kopią posiadanych
przez nich uprawnień do wykonywania zawodu zgodnie z w/w wymaganiami.
6. TERMIN SKŁADANIA OFERT.
6.1. Ofertę należy złożyć do dnia 11.03.2022 r. e-mailem na adres: kjaniak@moratex.eu
6.2. O terminie upływu składania ofert decyduje data wysłania e-maila.

7. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
Oferta musi zawierać:
7.1 Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia),
7.2 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z dokumentem rejestrowym lub
pełnomocnictwem,
7.3 Wykaz usług według załącznika Nr 3,
7.4 Oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 2.

8. KRYTERIUM.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena łączna za obsługę prawną, której przypisano wagę - 80%,
- doświadczenie, któremu przypisano wagę - 20% (doświadczenie tj. liczba usług przy
realizacji projektów finansowanych z dotacji budżetowych lub środków unijnych, w projektach
badawczych,
badawczo-rozwojowych,
rozwojowych
lub/i
inwestycyjnych
o wartości co najmniej 1 mln zł każdy, w latach 2018-2021)
Oferty, w kryterium cena, będą oceniane według poniższego wzoru:

C = (Cmin/Cx) x 100

C

- wartość punktowa w kryterium cena

Cmin

- cena najtańszej oferty

Cx

- cena badanej oferty.

Oferty w kryterium doświadczenie, będą oceniane wg następującego wzoru:

D = (Dmax / Dx) x 100
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D

- wartość punktowa w kryterium doświadczenie,

Dmax - największa liczba usług przy realizacji projektów finansowanych z dotacji
budżetowych lub środków unijnych, w projektach badawczych, badawczo-rozwojowych,
rozwojowych lub/i inwestycyjnych o wartości co najmniej 1 mln zł każdy, w latach 2018-2021,
wynikająca ze złożonych ofert,
Dx
- liczba usług realizacji projektów finansowanych z dotacji budżetowych lub środków
unijnych, w projektach badawczych, badawczo-rozwojowych, rozwojowych lub/i
inwestycyjnych o wartości co najmniej 1 mln zł każdy, w latach 2018-2021, wynikająca z
badanej oferty

Uwaga:
Przedstawienie mniejszej ilości niż 3 usługi przy realizacji projektów finansowanych z
dotacji budżetowych lub środków unijnych, w projektach badawczych, badawczorozwojowych, rozwojowych lub/i inwestycyjnych o wartości co najmniej 1 mln zł każdy,
w latach 2018-2021 r. skutkować będzie odrzuceniem oferty. Maksymalna liczba usług
przy realizacji w/w projektów, w latach 2018-2021, którą Zamawiający będzie brał pod
uwagę do obliczeń to 20.

Suma punktów przyznanych ofercie będzie wyliczona wg wzoru:
S = 0,8 x C + 0,2 x D
8.2 Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

9. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY.
W sprawach proceduralnych: Krzysztof Janiak: tel. 42 637 37 10 wew. 170, e-mail:
kjaniak@moratex.eu,
W sprawach merytorycznych: Dyrektor – dr inż. hab. Marcin Struszczyk, prof. ITB
„MORATEX”, tel.: (42) 637 37 63, kom.: 665-343-456, e-mail: mstruszczyk@moratex.eu
Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia
oraz inne informacje, jak odpowiedzi na nie, przekazywane będą Zamawiającemu przez
Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, pisemnie lub elektronicznie.
10. 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 unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
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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.

11. ZAPIS DOTYCZĄCY RODO
Dane zbierane są dla potrzeb ofertowania oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy,
a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb
przyszłych ofertowań. Administratorem danych jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa
„MORATEX” z siedzibą w Łodzi (90-505) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3. Aby skontaktować
się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: itb@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 63737-10. Inspektorem Ochrony Danych jest Mateusz Gajdacz. Aby skontaktować się z nim, wyślij
wiadomość pod e-mail: mgajdacz@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Jeżeli wyraża
Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych ofertowań
prosimy o zamieszczenie takiej informacji w ofercie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi
warunek uczestnictwa w ofertowaniu.
12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Załącznik nr 3 – Wykaz usług

