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W związku z realizowanym projektem pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- 

Polskie Centrum BIM”, POIR.02.03.07-20-0001/21, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie 

Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą  

o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Polskiego Klastra 

Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego. 

 

Sekcja I Instytucja Zamawiająca 
I.1. Nazwy i adresy 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe,  

ul. Pułkowa 11  

15-143 Białystok 

tel. 790-140-844 

tel./fax. 85-652-61-07 

e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl,  

www: www.polskiestowarzyszenie.pl 

 

Osoba do kontaktów:   

Agnieszka Koleśnik 

tel. 790-140-822 

e-mail: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl 

 

I.2. Komunikacja 

Dostęp do dokumentów zamówienia jest jawny. 

 

I.3. Rodzaj instytucja zamawiającej 

Stowarzyszenie 

 

I.4. Główny przedmiot działalności 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

 

Sekcja II Informacje o postępowaniu 
II.1. Tryb prowadzonego postępowania 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa  

w Rozdziale VI (punkty 6.5.2.)„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.” 

 

II.2. Tytuł i nazwa zamówienia 

Obsługa prawna Polskiego Klastra Budowlanego związana z realizacją projektu i osiągnięciem celów 

projektu 

 

mailto:biuro@polskiestowarzyszenie.pl
http://www.polskiestowarzyszenie.pl/
mailto:a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl
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II.3. Numer zapytania ofertowego 

01/02.03.07.POIR/2021  

 

II.4. Termin składania ofert 

1. Oferta na piśmie do dnia 14.07.2021 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Polskie 

Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy 

wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl. W przypadku 

złożenia oferty drogą elektroniczną, oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na 

serwerze Zamawiającego do dnia 14.07.2021r. do godziny 10.00.    

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej z wykorzystaniem 

funkcjonalności Bazy Konkurencyjnościhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

zgodnie z jej regulaminem, a oferta musi zostać zarejestrowana w bazie do dnia 14.07.2021r. do 

godziny 10:00. 

 

II.5. Opis sposobu przygotowania i składania ofert 

1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz znajdującym się na stronie internetowej 

zamawiającego pod linkiem http://polskiestowarzyszenie.pl/aktualnosci/  

2. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią firmową (jeśli dotyczy). 

4. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Zaleca się aby każda strona oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub 

przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych 

Wykonawcy. 

6. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

7. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, zaleca się aby każda ze stron oferty była 

podpisana, ponumerowana, zaparafowana i zeskanowana. 

8. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

9. W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych lub pisarskich Zamawiający 

poprawi treść złożonej oferty oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

10. Zaleca się aby w przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem wskazać datę 

potwierdzenia za zgodność. 

11. Jakakolwiek istotna modyfikacja treści dokumentów w stosunku do wzorów uprawnia 

Zamawiającego do odrzucenia oferty bez jej rozpatrzenia, z zastrzeżeniem treści punktu II.5.9. 

12. Wykonawca powinien podać cenę przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w formularzu 

oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz określić wysokość 

podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert. 

13. Cena oferty powinna być wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

14. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN. 

15. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

mailto:a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://polskiestowarzyszenie.pl/aktualnosci/
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16. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu do 

Zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna zostać oznaczona 

nazwą oferenta i numerem zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta. 

17. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany powyżej (z zaznaczeniem w temacie e-maila 

numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się oferta). E-mail musi zostać zarejestrowany na 

serwerze Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert. W terminie ofertę można również 

złożyć poprzez Bazę Konkurencyjności. 

18. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ustalonej daty składania ofert. 

19. Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie 

Zamawiającego.  

 

II.6. Kategoria ogłoszenia – rodzaj zamówienia 

Usługi 

 

II.7. Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne – Usługi prawne 

 

II.8. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez: 

1. Publikację na stronie internetowej Zamawiającego, 

2. Publikację na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

3. Przesłanie do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców. 

 

II.9. Informacja na temat porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie nie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych. 

 

II.10. Informacje dodatkowe 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

i została upubliczniona w ten sam sposób jak zapytanie ofertowe. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny.  

3.  Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

4. Zamawiający dokona wyboru jednego Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. III.5 dotyczącego ofert 

częściowych, w przypadku których możliwy jest wybór kilku Wykonawców. 

5. Zamawiający wskazuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu 

art. 66 Kodeksu cywilnego (ustawa z 23.04.1964 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 t.j. ze zm.). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji, jednakże wyłącznie w zakresie ceny,  

w przypadku gdy cena ofertowa wynikająca z oferty najkorzystniejszej przekroczy wartość 

środków zapewnionych w budżecie projektu. Przedmiotem negocjacji będzie wyłącznie cena za 

realizację zamówienia, a celem negocjacji będzie obniżenie zaoferowanej ceny. Negocjacje  

w szczególności nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań, kryteriów oceny ofert  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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i ich wag oraz opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawcę, 

który złożył ofertę ocenioną przez Zamawiającego jako najkorzystniejszą. Negocjacje zostaną 

przeprowadzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Z negocjacji sporządzony zostanie protokół, który  

w szczególności określi ustalenia co do ostatecznej wysokości ceny oferowanej przez wykonawcę. 

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od 

podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z kolejnym 

wykonawcą, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza.  

7. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich 

wątpliwości związanych z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek  

o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W  tym Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty w zakresie zaoferowanej ceny za realizację 

zamówienia, w szczególności jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia lub zaoferowana cena jest znacznie niższa od wartości szacunkowej 

zamówienia lub cen innych złożonych ofert.  

 

Sekcja III Przedmiot zamówienia 
III.1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Polskiego Klastra 

Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego w ramach realizacji projektu: „Cyfryzacja procesu 

produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM” o numerze POIR.02.03.07-20-0001/21  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału 

koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, związanych z realizacją projektu i osiągnięciem 

celów projektu. 

 

III.2. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego  

w budownictwie- Polskie Centrum BIM” o numerze POIR.02.03.07-20-0001/21 w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów 

Krajowych Klastrów Kluczowych. 

 

III.3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Polskiego Klastra 

Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego, związanych z realizacją projektu i osiągnięciem 

celów projektu, zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego.  
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III.4. Kod CPV/Nazwa kodu CPV 

79100000-5 Usługi prawnicze 

79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 

79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne 

 

III.5. Informacja o ofertach częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty na poszczególne części zamówienia. 

 

III.6. Informacja o ofertach wariantowych 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

III.7. Informacja o opcjach 

Zamawiający nie dopuszcza opcji. 

 

III.8. Harmonogram realizacji zamówienia 

Terminy realizacji są zgodne z opisem charakterystyki danej usługi i terminu wykonania zawarte  

w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.  

 

III.9. Miejsce realizacji zamówienia 

Kraj, Polska, Białystok 

 

Sekcja IV Ocena oferty 
IV.1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych 

kryteriach: 

 

1) cena ofertowa brutto – waga procentowa 60% 

W ramach kryterium oceny ofert cena ofertowa brutto, oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 

60 punktów. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty na podstawie informacji podanych przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym. Przez cenę oferty brutto należy rozumieć łączną cenę za 

realizację zamówienia, obliczoną zgodnie z wytycznymi w formularzu ofertowym, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie 

z poniższym wzorem: 

  Cn 

C = -------------- x 60 pkt  

   Cb 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy,  

Cn – najniższa cena brutto, 

Cb – cena brutto oferty badanej (ocenianej),  

60 pkt – waga kryterium. 

 

2) czas reakcji – waga 10%  
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Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium oceny ofert „czas reakcji” 

wynosi 10 pkt. Punkty w kryterium ,,czas reakcji” zostaną przyznane w następujący sposób:  

a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje zapewnienie w razie pilnej potrzeby dojazdu do siedziby 

Zamawiającego, jednej z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w ciągu 

2 godzin od zgłoszenia, otrzyma 0 pkt, 

b) oferta Wykonawcy, który zaoferuje zapewnienie w razie pilnej potrzeby dojazdu do siedziby 

Zamawiającego, jednej z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w ciągu 

1 godziny od zgłoszenia, otrzyma 10 pkt. 

Ocena oferty w niniejszym kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Wskazane oświadczenie w formularzu ofertowym nie podlega uzupełnieniu, w związku z czym  

w przypadku jego niewypełnienia Wykonawca otrzyma 0 pkt, a czas reakcji zostanie ustalony na 2 

godziny. 

 

3) doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w procesie inwestycji budowalnych – 15%  

Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w niniejszym kryterium oceny ofert 

wynosi 15 pkt. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane ofercie Wykonawcy za 

doświadczenie posiadane przez osoby skierowane do realizacji zamówienia w świadczeniu 

pozaprocesowej pomocy prawnej w procesie inwestycji budowlanych. Wykonawca otrzyma punkty 

odpowiednio do liczby inwestycji budowlanych wskazanych w wykazie, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, w toku których co najmniej jedna z osób skierowanych do 

realizacji zamówienia (wskazanych w wykazie osób – załącznik nr 4), w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, świadczyła/świadczy pozaprocesową pomoc prawną.  

 

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 

Doświadczenie  Liczba przyznanych punktów 

20 i więcej inwestycji 

budowlanych 

 15 pkt 

16 - 19 inwestycji budowlanych 12 pkt 

11-15 inwestycji budowlanych 9 pkt  

6-10 inwestycji budowlanych 6 pkt  

1-5 inwestycji budowlanych  2 pkt 

 

Ocena oferty w ramach niniejszego kryterium będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych 

w wykazie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Załącznik nr 5 do zapytania 

ofertowego nie podlega uzupełnieniu, w związku z czym Wykonawca otrzyma 0 punktów w zakresie 

tego kryterium oceny ofert, w przypadku niedołączenia go do oferty. Wykonawca na potrzeby oceny 

oferty, w tym kryterium oceny ofert, zobowiązany jest ponadto złożyć do oferty dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie usług pomocy prawnej w toku inwestycji budowlanych 

wskazanych w wykazie, np. referencje/ pozytywne opinie. Nie będą brane do punktacji inwestycje 

budowlane niepoparte dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie pomocy prawnej. 

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie nie podlegają uzupełnieniu. Dokumenty te muszą być 

złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Brak poświadczenia kopii dokumentu za zgodność z oryginałem jest równoważne z niezłożeniem 

dokumentu. 
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4) doświadczenie w obszarze pomocy prawnej w zakresie realizacji projektów 

finansowanych/współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

lub z innych źródeł zewnętrznych – waga 15%  

Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w niniejszym kryterium oceny ofert 

wynosi 15 pkt. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane ofercie Wykonawcy za 

doświadczenie posiadane przez osoby skierowane do realizacji zamówienia w świadczeniu pomocy 

prawnej w zakresie realizacji projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub finansowanych/współfinansowanych z innych źródeł 

zewnętrznych. Wykonawca otrzyma punkty odpowiednio do liczby projektów finansowanych/ 

współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub finansowanych/ 

współfinansowanych z innych źródeł zewnętrznych wskazanych w wykazie, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego, w zakresie realizacji których co najmniej jedna  

z osób skierowanych do realizacji zamówienia (wskazanych w wykazie osób – załącznik nr 4),  

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, świadczyła/świadczy doradztwo 

prawne.  

 

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 

Doświadczenie  Liczba przyznanych punktów 

10 i więcej projektów 15 pkt 

9 – 8 projektów 12 pkt 

6 – 7 projektów 9 pkt 

5 projektów 6 pkt  

3 – 4 projektów 4 pkt 

1 – 2 projektów 1 pkt  

 

Ocena oferty w ramach niniejszego kryterium będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych 

w wykazie, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. Załącznik nr 6 do 

niniejszego zapytania ofertowego nie podlega uzupełnieniu, w związku z czym Wykonawca otrzyma 0 

punktów w zakresie tego kryterium oceny ofert, w przypadku niedołączenia go do oferty.  

Wykonawca na potrzeby oceny oferty w tym kryterium oceny ofert, zobowiązany jest ponadto złożyć 

do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług pomocy prawnej w zakresie realizacji 

projektów, wskazanych w wykazie, np. referencje/ pozytywne opinie. Nie będą brane do punktacji 

projekty niepoparte dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie pomocy prawnej. 

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie nie podlegają uzupełnieniu. Dokumenty te muszą być 

złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Brak poświadczenia kopii dokumentu za zgodność z oryginałem jest równoważne z niezłożeniem 

dokumentu. 

 

2. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami 

matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą łączną ilością uzyskanych punktów, 

spełniająca wymagania zapytania ofertowego oraz SIWZ. 

4. Jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką dysponuje Zamawiający, dopuszcza się 

możliwość podjęcia negocjacji ceny, na zasadach określonych w pkt II.10.6.  
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Sekcja V Warunki udziału w postępowaniu 
V.1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż 

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie 

oświadczenia stanowiącego element formularza oferty. 

 

V.2. Wiedza i doświadczenie 

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.  

2. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy- w tym okresie wykonał lub nadal należycie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 

miesięcy wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu doradztwa prawnego  

w ramach realizacji projektu finansowanego lub współfinansowanego ze środków publicznych,  

o łącznej wartości co najmniej 15 mln złotych brutto obejmującego realizację robót budowalnych 

o wartości co najmniej 5 mln zł brutto. W przypadku usług nadal wykonywanych usługa do dnia 

upływu terminu składania ofert musi być wykonywana przez co najmniej 12 miesięcy.  

3. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie wykazu doświadczenia Wykonawcy 

(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), a Wykonawca dodatkowo do oferty dołączy referencje 

lub inne dowody potwierdzające fakt posiadanego doświadczenia i należyte wykonanie usług.  

 

V.3. Potencjał techniczny i osobowy 

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie,  

iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał techniczny 

do jego realizacji.  

2. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż 

w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał osobowy do 

jego realizacji przez co należy rozumieć co najmniej dwie osoby zdolne do realizacji zamówienia 

spełniające łącznie poniższe wymagania: 

a) posiadającymi prawo do wykonywania zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 

1982 r. – Prawo o adwokaturze, lub radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 

r. o radcach prawnych lub prawnika zagranicznego zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. 

o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej,  

b) posiadającymi co najmniej 10-letnie doświadczenie w wykonywaniu w/w zawodu 

adwokata, radcy prawnego lub prawnika zagranicznego, 

c) co najmniej jedna z tych osób posiada co najmniej 7-letnie doświadczenie w świadczeniu 

doradztwa prawnego w ramach realizacji projektu finansowanego lub współfinansowanego 

ze środków publicznych,  

d) co najmniej jedna z tych osób posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w doradztwie  

z zakresu zamówień udzielanych w ramach realizacji projektów finansowanych lub 

współfinasowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 

3. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: 
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1)  wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia (Załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego),  

2) wypisów z listy radców prawnych, adwokatów lub prawników zagranicznych albo innych 

dokumentów potwierdzających posiadania uprawnień do wykonywania wskazanych 

zawodów, przez osoby wskazane w wykazie osób.  

 

V.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż 

ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie 

warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza 

oferty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) 

najpóźniej w terminie zgodnym z terminem składania ofert. 

3. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą. 

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w gotówce do kasy Zamawiającego,  

b) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego. 

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 

Bank Spółdzielczy w Białymstoku  

nr rachunku 35 8060 0004 0842 5292 2000 0120 

Z dopiskiem „Wadium- znak sprawy 01/02.03.07.POIR/2021” 

 

5. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób 

nieprawidłowy. 

7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

V.5. Dodatkowe warunki 

1. Wykonawca wraz z ofertą na realizację usługi przedłoży Zamawiającemu umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 mln zł (słownie: pięć milionów 

złotych).  

2. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji 

umowy, od dnia jej podpisania do dnia zakończenia, przy uwzględnieniu ewentualnej zmiany 

terminu jej obowiązywania. 

3. Wykonawca każdorazowo przy odnowieniu polisy ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia 

dostarczy do Zamawiającego stosowne potwierdzenie, w tym również dowody opłacania składek. 

Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  
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V.6. Wykluczenia 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku 

powiązań osobowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty. 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się: 

1. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

2. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

3. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

4. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
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przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

7. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,  

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcem przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769 ze zm.) - przez okres 1r. od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

8. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art., 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 

o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769 ze zm.)- przez okres 1r. od dnia 

uprawomocnienia się wyroku. 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub 

których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

Weryfikacja braku podstaw wykluczenia określonych powyżej nastąpi na podstawie oświadczenie 

Wykonawcy. Oświadczenie stanowi element formularza oferty (Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego).  

 

V.7. Warunki zmiany umowy 

1. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy  

w przypadku:  

a) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy, w szczególności zmiany przepisów związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych,  

b) braku możliwości realizacji umowy z każdej innej przyczyny nieleżącej po stronie 

Wykonawcy,  

c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, wywołane 

przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu stron umowy,  

d) wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na 

dzień zawarcia umowy, a których wystąpienie powoduję konieczność zmiany umowy,  

e) zmiany harmonogramu realizacji Projektu, w szczególności w zakresie terminów realizacji, 

harmonogramu inwestycji budowlanej,  

- zmianie mogą ulec: termin realizacji umowy, terminy realizacji poszczególnych obowiązków 

Stron, wysokość łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wysokość poszczególnych 

składników wynagrodzenia Wykonawcy określonych w § 5 ust. 1 umowy, terminy zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w szczególności w zakresie udzielenia Wykonawcy 

kolejnych zaliczek,  zakres obowiązków Stron, w szczególności poprzez ograniczenie lub 

zwiększenie zakresu świadczeń Wykonawcy. 
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2. Każdorazowo zmiana umowy wymagać będzie zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym 

rozdziale podstawy jej dokonania nie stanowią obowiązku dokonania zmian, lecz uprawnienie 

Stron. 

3. Zmiana umowy może zostać wprowadzona zarówno na wniosek Zamawiającego, jak i na wniosek 

Wykonawcy, po przeprowadzeniu przez Strony negocjacji i ustaleń.  

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Zmiana umowy może nastąpić również w innych przypadkach określonych w „Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 

2020.” pkt. 6.5.2 ppkt. 20. 

 

V.8. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 2). 

2. Wykaz doświadczenia (załącznik nr 3). 

3. Referencje lub inne dowody potwierdzające fakt posiadanego doświadczenia i należyte wykonanie 

usług (wskazanych w załączniku nr 3). 

4. Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi (załącznik nr 4). 

5. Wypisy z listy radców prawnych, adwokatów lub prawników zagranicznych albo inne dokumenty 

potwierdzające posiadania uprawnień do wykonywania wskazanych zawodów, przez osoby 

wskazane w wykazie osób.  

6. Wykaz doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej w procesie inwestycji budowlanych 

(załącznik nr 5). 

7. Wykaz doświadczenia w obszarze pomocy prawnej w zakresie realizacji projektów finansowanych/ 

współfinansowanych ze środków pochodzących z UE lub z innych źródeł zewnętrznych (załącznik 

nr 6). 

8. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

9. Potwierdzenie wniesienia wadium (jeśli dotyczy). 

 

V.9. Zamówienie uzupełniające 

Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego zamówienia uzupełniającego o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 

określonego w umowie z Wykonawcą. Zamówienie uzupełniające dotyczyć będzie tego samego 

rodzaju usług, tj. usług doradztwa prawnego w ramach realizacji projektu. Zamówienie uzupełniające 

zostanie udzielone po przeprowadzaniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego. 

Negocjacje dotyczyć będą w szczególności warunków realizacji zamówienia uzupełniającego, jego 

terminów, zakresu oraz ceny. Udzielenie zamówienia uzupełniającego potwierdzać będzie zawarcie 

umowy w formie pisemnej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  

 

V.10 Informacja dotycząca danych osobowych (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje że: 
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1) administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze  

i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku (15-143) przy ul. Pułkowej 11 (zwane dalej jako: 

Administrator), z którym można się skontaktować:  

a) pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok 

b) telefonicznie pod numerem: +48 85-652-61-07 

c) e-mailowo pod adresem: biuro@polskiestowarzyszenie.pl  

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

skontaktować:  

a) pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok 

b) telefonicznie pod numerem: +48 692-222-871 

c) e-mailowo pod adresem: andrzej.boltryk@adwokatura.pl  

3) dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu związanym z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy przedmiotowego 

zamówienia oraz realizacji przedmiotu zamówienia– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO; 

b) w celu spełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych w przepisach prawa,  

w szczególności przepisów dotyczących zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, przepisach podatkowych i o rachunkowości 

– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi; 

c) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi  

z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz kontroli, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO 

– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

4) dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom 

świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi 

prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na 

zasadach określonych przepisami prawa, Wykonawcom, którzy złożą oferty w postępowaniu,  

a także podmiotom/organom sprawującym kontrolę nad prawidłowością realizacji projektu przez 

Administratora;  

5) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6) dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy 

wyżej wskazanego zamówienia, oraz przez okres realizacji zamówienia, a niezależnie od 

powyższego przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie 

przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz dokumentacji dotyczącej realizacji 

projektu oraz przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia 

roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało 

brakiem możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy; 

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności nie 

będą podlegały profilowaniu; 

9) Przysługuje Państwu prawo do: 

a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

b) w przypadkach określonych przepisami prawa -  żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia 

przetwarzanych danych, przenoszenia danych,  sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

mailto:biuro@polskiestowarzyszenie.pl
mailto:andrzej.boltryk@adwokatura.pl
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c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli przetwarzanie  danych przez Administratora narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 

01/02.03.07.POIR/2021  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia, które 

stanowi: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Polskiego Klastra 

Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego w ramach realizacji Projektu: „Cyfryzacja procesu 

produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM” o numerze POIR.02.03.07-20-0001/21  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału 

koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, które obejmuje w szczególności:   

 

1. doradztwo prawne związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień w ramach 

projektu, w szczególności:  

a) pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji zapytań ofertowych,  

b) odpowiedzi na pytania wykonawców,  

c) ocena formalnoprawna złożonych ofert,  

d) przygotowanie projektów umów oraz projektów aneksów do nich,  

2. opiniowanie projektów dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia,  

3. udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych w zakresie związanym z realizacją projektu  

i osiągnięciem celów projektu, w szczególności z wdrożeniem do oferty Zamawiającego nowej 

kompleksowej usługi,  

4. sporządzanie pisemnych opinii prawnych w sprawach związanych z realizacją projektu  

i osiągnięciem celów projektu, w szczególności z wdrożeniem do oferty Zamawiającego nowej 

kompleksowej usługi,  

5. udzielanie bieżących konsultacji i sygnalizowanie zagrożeń związanych z formalnoprawnymi 

aspektami realizacji projektu, 

6. uczestnictwo w prowadzonych przez Zamawiającego negocjacjach i naradach związanych  

z realizacją projektu.  

7. Doradztwo prawne, o którym mowa w pkt. 1-6 świadczone będzie telefonicznie, mailowo lub 

osobiście w siedzibie Zamawiającego – w zależności od potrzeb Zamawiającego.  

8. W razie pilnej potrzeby Wykonawca zapewni dojazd do siedziby Zamawiającego min. jednej  

z osób skierowanych do realizacji zamówienia, w czasie zaoferowanym w ramach kryteriów 

oceny ofert, maksymalnie 2 godzin, od zgłoszenia takiej potrzeby telefonicznie lub drogą 

elektroniczną.  

9. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w następujących terminach: 

b) niezwłocznie – sprawy pilne, wymagające natychmiastowego działania Zamawiającego, 

c) do 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania wymaganych przez Wykonawcę materiałów od 

Zamawiającego – sprawy bieżące związane z realizacją projektu, 

d) do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania wymaganych przez Wykonawcę materiałów od 

Zamawiającego, przygotowanie projektów umów i aneksów, wydawanie opinii prawnych,  

e) w ustalonych przez Zamawiającego i Wykonawcę terminie liczonym od daty otrzymania 

wymaganych przez Wykonawcę materiałów od Zamawiającego – sprawy, które Zamawiający 

i Wykonawca wspólnie uznają za szczególnie skomplikowane lub wymagające szczególnie 

dużego nakładu pracy.  
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10. Usługa planowo realizowana będzie od lipca 2021 r. przez okres kolejnych 30 miesięcy, nie 

dłużej jednak niż do czasu wykorzystania limitu 560 godzin, a jej zakres będzie wynikał  

z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym Zamawiający szacuje, że usługa realizowana 

będzie w wymiarze średnio 18 godzin miesięcznie. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i do działania z należytą 

starannością, zgodnie z przepisami prawa i interesem Zamawiającego, a także w oparciu  

o aktualny stan wiedzy prawniczej, doświadczenie praktyki i zasady etyki zawodowej. 

12. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może powierzyć wykonywanie poszczególnych prac 

podwykonawcy posiadającemu doświadczenie nie mniejsze niż osoby dedykowane do obsługi 

prawnej. 

13. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy wszystkie informacje i dokumenty, będące w jego 

posiadaniu i niezbędne do wykonywania obsługi prawnej w formie papierowej lub w formie 

skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej,  

14. Cena zamawianej usługi nie uwzględnia pokrycia ewentualnych opłat wymaganych przepisami 

lub wynikających z rozstrzygnięć, orzeczeń lub decyzji, które powstały w trakcie świadczenia 

usługi. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

nr 01/02.03.07.POIR/2021  
 

          ………………………….. 

              /miejscowość data/ 

……………………………….…….. 

……………………..…….………… 

      /nazwa i adres oferenta/ 

Numer telefonu ………………… 

NIP:  …………………. 

Adres www: …………………. 

e-mail:  …………………. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/02.03.07.POIR/2021 w ramach projektu pn. „Cyfryzacja 

procesu produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM”, POIR.02.03.07-20-0001/21,  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia  

i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne 

usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów 

Kluczowych, dotyczące świadczenia usług doradztwa prawnego na rzecz Polskiego Klastra 

Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego poniżej przedstawiamy ofertę: 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

2. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę tj.: 

Cena netto ……………………………………………………..…………………………...……… PLN,  

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………….……………………...…………….…………………….……,  

 

przy czym cena 1 godziny usługi  

Cena netto ……………………………………………………..……………..………………….… PLN, 

Słownie brutto ………………………….……………………...…………….…………………….……. 

 

Ceny powinny być wyrażone w wartościach do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Oświadczamy, że: 

1. W razie pilnej potrzeby zapewniamy dojazd do siedziby Zamawiającego min. jednej z osób 

skierowanych do realizacji zamówienia w ciągu ………. godzin/y od zgłoszenia. 

2. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 01/02.03.07.POIR/2021 wraz integralnymi 

załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń, 

3. Oferowana przez nas usługa spełnia określoną przez Zamawiającego jakość zgodnie z SIWZ, 
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4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni 

od daty upływu terminu składania ofert, 

5. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym,  

a w szczególności: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

c) będziemy posiadali niezbędny potencjał techniczny w momencie realizacji przedmiotu       

zamówienia, 

d) dysponujemy co najmniej dwiema osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

e) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. 

6. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1 

7. Nie jesteśmy podmiotem/ os. fizyczną powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności 

na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w  związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

8. Nie podlegamy wykluczeniu z przyczyn opisanych w pkt. V.6) zapytania ofertowego  

nr 01/02.03.07.POIR/2021. 

9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………… 

 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1). W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez 

jego wykreślenie). 
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przy czym oświadczamy, że (* Wykonawca zakreśla właściwe, ** Wykonawca uzupełnia odpowiednio):  

1) utajnione przez naszą firmę dane zawarte są w załączniku nr 

……………….………………….......... do oferty**/ na stronach ......................................... 

oferty**, dotyczące informacji: technicznych* technologicznych* organizacyjnych* lub innych 

posiadających wartość gospodarczą*, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 

ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 

albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, a uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania 

ich w poufności, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913 t.j.); 

2) w przypadku braku wskazania w pkt. (1)  utajnionego zakresu oferty  Zamawiający uzna, iż oferta 

złożona przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania w żadnej części nie jest 

objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, a wówczas będzie ona mogła zostać udostępniona innym 

Wykonawcom oraz w bazie konkurencyjności w pełnym zakresie.  

 

11. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że*: 

1) administratorem moich danych osobowych wskazanych w złożonych przeze mnie dokumentach 

związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie wyżej wskazanego zamówienia (dalej 

jako: dane osobowe) jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą  

w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15 – 143 Białystok, e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl,  

nr telefonu: +48 85-652-61-07, dalej jako Administrator,  

2) dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu związanym z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy wyżej wskazanego 

zamówienia, a w przypadku wyboru mnie na wykonawcę wyżej wskazanego zamówienia, 

w celu realizacji– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO); 

b) w celu spełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych w przepisach prawa,  

w szczególności przepisów dotyczących zasad realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, przepisach podatkowych  

i o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi 

przepisami szczególnymi; 

c) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi  

z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz kontroli, co stanowi uzasadniony interes prawny 

Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

3) dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom 

świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi 

prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, innym podmiotom/osobom/organom w zakresie  

i na zasadach określonych przepisami prawa, wykonawcom, którzy złożą oferty  

w postępowaniu, a także podmiotom/organom sprawującym kontrolę nad prawidłowością 

realizacji projektu przez Administratora,  

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,  

mailto:biuro@polskiestowarzyszenie.pl
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5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy 

wyżej wskazanego zamówienia, a w przypadku wyboru mnie na wykonawcę wyżej 

wskazanego zamówienia – przez okres realizacji zamówienia, a niezależnie od powyższego 

przez okres: 

a) wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji 

księgowej i podatkowej oraz dokumentacji dotyczącej realizacji projektu oraz 

b) przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczeń  

i obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

6) przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania,  

7) w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia 

danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

8) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych jeżeli uznam, że Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych;  

9) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału  

w postępowaniu o udzielenie powyższego zamówienia; 

10) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

względem mnie, w tym do profilowania.  

12. W związku z przystąpieniem do wzięcia udziału w realizacji projektu pn. „Cyfryzacja procesu 

produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM”, POIR.02.03.07-20-

0001/21,oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do czynności 

przetwarzania/procesów w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś 

priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 

2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, jest Minister Funduszy  

i Polityki Regionalnej pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym 

Inteligentny Rozwój, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie;  

2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@mfipr.gov.pl. 

3) dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) w zw. z art. 

6 ust. 1 lit c RODO; 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu,  

w szczególności zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, 

sprawozdawczości i raportowania; 

5) moje dane osobowe zostaną udostępnione Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji 

Rozwoju i Przedsiębiorczości (z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, 00-834 

Warszawa), Beneficjentowi realizującemu projekt – Polskie Stowarzyszenie Doradcze  

i Konsultingowe (z siedzibą w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15 – 143 Białystok), oraz 

podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 

6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów 

wymienionych w pkt 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie; 

mailto:IOD@mfipr.gov.pl
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7) kategoriami odbiorców danych są: podmioty świadczące usługi IT, podmioty wykonujące 

badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące 

zadania w zakresie archiwizacji;  

8) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z art. 140 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 320, z późn. 

zm.)  oraz jednocześnie nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach 

programu pomocowego, a także przez okres zgodny z przepisami prawa dot. archiwizacji; 

9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu;  

10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;  

11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO. 

 

Wszelkie kopie dokumentów dołączonych przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność z 

oryginałem. 

 

 

 

 

  …………………………………………… 
 /podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

nr 01/02.03.07.POIR/2021  
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

L.p. 

Nazwa Zamawiającego/ 

Zleceniodawcy na rzecz 

którego usługa jest 

wykonywana/ została 

wykonana 

Zakres usługi 

Termin 

wykonywania/ 

wykonania usługi 

Wartość usługi 

Wartość robót 

budowlanych  

w ramach usługi 

1.      

2.      

 

 

 

                                                   …………………………………………… 
 /podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

nr 01/02.03.07.POIR/2021  
 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI USŁUGI 
 

 

l.p. Imię i nazwisko Zawód Doświadczenie zawodowe 

1.    

2.    

 

 

 

 

 

                                                   …………………………………………… 
 /podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

nr 01/02.03.07.POIR/2021  
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA W ŚWIADCZENIU POZAPROCESOWEJ POMOCY PRAWNEJ W PROCESIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH 

 

l.p. 
Nazwa Zamawiającego/ 

Zleceniodawcy 

Nazwa/ przedmiot inwestycji 

budowlanej 

Okres wykonywania 

pomocy prawnej 

Osoba skierowana do realizacji zamówienia, 

która świadczy/ świadczyła pomoc prawną 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     



 
 

 

 

29 

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     
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20.     

 
 

 

 

 

                                                   …………………………………………… 
 /podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

nr 01/02.03.07.POIR/2021  
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA W OBSZARZE POMOCY PRAWNEJ W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH/ 

WSPÓFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 

 

l.p. 

Nazwa 

Zamawiającego/ 

Zleceniodawcy 

Nazwa/ przedmiot 

projektu 

Okres wykonywania 

pomocy prawnej 
Źródło finansowania 

Osoba skierowana do realizacji 

zamówienia, która świadczy/ 

świadczyła pomoc prawną 

1.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

2.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

3.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

4.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 
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5.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

6.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

7.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

8.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

9.    

 Unia Europejska 

inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

10.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

11.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 
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12.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

13.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

14.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

15.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

16.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

17.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

18.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 
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19.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

20.    

 Unia Europejska 

 inne zewnętrzne źródło, tj. 

……………………..…… 

 

 
 

 

 

 

                                                   …………………………………………… 
 /podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego 

nr 01/02.03.07.POIR/2021 
 

WZÓR UMOWY 

zawarta w Białymstoku w dniu…………………….. r. pomiędzy: 

 

Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym z siedzibą w Białymstoku (15-143) przy 

ulicy Pułkowej 11, KRS 0000221615, REGON 052252089, NIP 542 290 15 67, zwanym w dalszej 

części umowy: „Zamawiającym” w imieniu, którego działają: 

1. Tomasz Kozłowski – Prezes Zarządu, 

2. Anna Moskwa – Wiceprezes Zarządu, 

a 

………………………………………………… z siedzibą w …………………………, adres 

……………………… NIP …………………., zwaną/nym w dalszej części „Wykonawcą” w imieniu 

którego działają: 

1.  .............................................................................  

o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Polskiego 

Klastra Budowlanego- Krajowego Klastra Kluczowego w ramach projektu „Cyfryzacja procesu 

produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM” nr POIR.02.03.07-20-0001/21, przez 

Wykonawcę, zwanej dalej usługą, zgodnie z jego ofertą złożoną w przeprowadzonym przez 

Zamawiającego zapytaniu ofertowym (nr 01/02.03.07.POIR/2021) oraz opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego- 

SIWZ). 

2. Wszelkie wątpliwości wynikające z ewentualnych odmienności lub różnic w ofercie lub 

przedmiocie zamówienia lub niniejszej umowie, będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. 

3. Usługa zrealizowana będzie w ramach realizacji działań Projektu, „Cyfryzacja procesu 

produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM” nr POIR.02.03.07-20-0001/21, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.7 

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do działania z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa  

i interesem Zamawiającego, a także w oparciu o aktualny stan wiedzy prawniczej, doświadczenie 

praktyki i zasady etyki zawodowej. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych prac podwykonawcy posiadającemu 

doświadczenie nie mniejsze niż osoby skierowane do obsługi prawnej, o czym jednak wcześniej 

powiadomi Zamawiającego.  

3. Wykonawca uprawniony jest do żądania od Zamawiającego informacji i dokumentów 

potrzebnych do wykonywania obsługi prawnej. 
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4. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w zakresie spraw związanych  

z realizacją przedmiotu umowy, w tym do dostarczania Wykonawcy wszelkich dokumentów  

i materiałów, niezbędnych do wykonania usługi, określonego w § 1, w formie papierowej lub  

w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej,  

 

§ 3 

1. Wartość całkowita umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy wynosi 

…………………………………… zł brutto, (słownie: ……………………. brutto).  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

umowy proporcjonalnie do rzeczywistego czasu świadczenia doradztwa prawnego, a jego wartość 

równa będzie iloczynowi liczby godzin doradztwa oraz stawki godzinowej wynoszącej 

………………….. zł netto zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dokumentować wykonywanie przedmiotu umowy poprzez 

prowadzenie zestawienia wykonanych czynności uwzględniającego czas jaki został poświęcony 

na ich wykonanie oraz datę ich wykonania, zaznaczyć należy jednak, że do usługi nie jest 

wliczany czas poświęcony na przygotowanie wskazanego zestawienia. Na podstawie 

dostarczonego zestawienia wykonanych czynności Zamawiający sporządzi cząstkowy protokół 

odbioru przedmiotu zamówienia stanowiący każdorazowo podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazanych na 

fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT o ile jest on zgodny  

z rachunkiem bankowym wskazanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym 

przez KAS.  

5. W przypadku braku zgodności rachunku bankowego wskazanego na fakturze  

z rachunkiem bankowym, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający uprawniony jest do zapłaty na 

rachunek bankowy wskazany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez 

KAS. W przypadku braku wskazania rachunku bankowego w wykazie, o którym mowa  

w zadaniu poprzednim, Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności do czasu wskazania przez 

Wykonawcę rachunku bankowego w w/w rejestrze. Termin zapłaty biegnie na nowo od dnia 

poinformowania Zamawiającego o wskazaniu rachunku bankowego w rejestrze, na który płatność 

powinna zostać dokonana.  

6. Za dzień płatności uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

kwotą płatności. 

7. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie 

wcześniej niż po przekazaniu zaliczki na ten cel przez Instytucję Pośredniczącą (PARP)  

w związku z realizacją działań Projektu, „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- 

Polskie Centrum BIM” nr POIR.02.03.07-20-0001/21, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie 

otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału Krajowych 

Klastrów Kluczowych. 
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8. W przypadku braku zaliczki, o której mowa powyżej na rachunku Zamawiającego, płatność  

z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną.  

 

§ 4  

1. Niezależnie od wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego (zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu) 

lub wynikające z ugody sądowej, a także przyznane w toku postępowania egzekucyjnego lub 

zabezpieczającego – jeżeli zostały ściągnięte od dłużnika, lub zapłacone przez niego dobrowolnie.  

2. Należność, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany przez Wykonawcę numer 

rachunku bankowego. Zapis § 3 ust. 4-6 umowy stosuje się odpowiednio.  

3. Do wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca doliczy podatek VAT 

według obowiązującej stawki.  

4. Zamawiający w sprawach zleconych Wykonawcy pokryje koszty postępowania przed sądami, 

urzędami oraz innymi instytucjami, w szczególności koszty postępowania takie jak wszelkie 

opłaty sądowe, skarbowe oraz inne należności związane z postępowaniem i wynikające  

z obowiązujących przepisów lub wydanych w sprawie postanowień sądów lub organów.  

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących 

Zamawiającego, uzyskanych w związku z prowadzeniem obsługi prawnej Zamawiającego, co nie 

dotyczy informacji opublikowanych, powszechnie znanych lub urzędowo podanych do publicznej 

wiadomości, na których ujawnienie Zamawiający wyraził zgodę lub których obowiązek  

ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w chwili przekazania opinii, oświadczeń, informacji 

zwanych dalej Utworami będą mu przysługiwać prawa autorskie do wszystkich Utworów, 

powstałych lub wykorzystanych w ramach realizacji niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do 

jej realizacji.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji do korzystania przez Zamawiającego 

z całość majątkowych praw autorskich do opinii, analiz, pism procesowych oraz innych 

opracowań, sporządzanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania niniejszej umowy  

w zakresie w jakim stanowić one będą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udzielnie licencji następuje z chwilą dostarczenia 

utworu Zamawiającemu.  

3. Licencja obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:  

1) utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

2) wprowadzanie do obrotu, odtworzenie, w tym za pomocą Internetu oraz w sieciach 

zamkniętych,  

3) przekazywanie lub przesyłanie zapisów utworu pomiędzy komputerami, serwerami  

i użytkownikami i innymi odbiorcami, 

4. Utwór bez zgody Wykonawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności , nie 

może być w szczególności:  
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1) wykorzystany przez Zamawiającego do świadczenia usług prawniczych,  

2) wykorzystany do wydania publikacji z zakresu prawa, branżowej z zakresu prowadzonej 

przez niego działalności, poradnika,  w całości lub w części, w tym w formie papierowej, 

elektronicznej, nagrania dźwiękowego, 

3) udostępniany w Internecie, w tym na portalach społecznościowych i stronach internetowych. 

5. Wynagrodzenie za udzielnie licencji na polach eksploatacji wskazanych powyżej jest zawarte  

w wynagrodzeniu określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych na czas nieokreślony. Wykonawca 

zobowiązuje się nie wypowiadać umowy licencji.  

 

§ 7  

1. Strony zgodnie oświadczają, że są świadome, że dane osobowe objęte są ochroną wynikającą  

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 2018 r. s. 2 ), zwanego dalej RODO. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z realizacją niniejszej Umowy dochodzić będzie do 

wzajemnego przekazywania danych osobowych na podstawie udostępnienia w zakresie 

niezbędnym do jej realizacji. W wyniku ich udostępnienia, administratorem tych danych  

w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO stanie się druga Strona niniejszej umowy.  

3. W celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy dochodzić będzie do przekazywania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w szczególności następujących danych osobowych: 

1) dane osobowe pracowników, współpracowników, zleceniobiorców i stażystów, takie jak: imię 

i nazwisko, płeć, wykształcenie, stanowisko służbowe, 

2) dane osobowe kontrahentów, takie jak: dane teleadresowe kontrahenta: imię i nazwisko, 

nazwa, NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres – ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer 

domu/lokalu; dane o wszystkich składanych u danego kontrahenta zamówieniach: nazwa 

towaru, ilość towaru, wartość zamówienia; dane osobowe osoby do kontaktu ze strony 

kontrahenta: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, stanowisko służbowe, 

w zakresie niezbędnym do świadczenia kompleksowej obsługi prawnej Projektu.  

4. Strony oświadczają, że w związku z przetwarzaniem przez nie danych osobowych wdrożyły 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO, aby zapewnić 

odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia ochrony danych 

osobowych. 

5. Strony zobowiązują się do: 

1) przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa o ochronie 

danych osobowych, w szczególności RODO oraz postanowieniami niniejszej umowy, w tym 

wypełniania we własnym zakresie wobec osób, których dane są przedmiotem udostępnienia 

obowiązków wynikających z przepisów RODO; 

2) poinformowania osób, których dane osobowe są przedmiotem udostępnienia o odbiorcy ich 

danych osobowych, tj. drugiej Stronie niniejszej umowy; 

3) udzielania drugiej Stronie wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych 

osobowych związanych z udostępnieniem danych, niezbędnych dla wykazania przez drugą 

Stronę wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności 
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RODO oraz niniejszej Umowy, jako Administratora danych osobowych, z zastrzeżeniem 

obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lub innej tajemnicy prawnie chronionej; 

4) niezwłocznego informowania się wzajemnie o wszelkich sporach, roszczeniach i skargach 

wniesionych przez osoby, których dane zostały udostępnione na podstawie niniejszej umowy 

oraz wsparcia w zakresie udzielenia wyjaśnień niezbędnych do rozstrzygnięcia tych sporów, 

roszczeń i skarg, a także przekazania dokumentów i informacji do tego niezbędnych,  

z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lub innej tajemnicy prawnie 

chronionej; 

5) niezwłocznego informowania się wzajemnie o wszelkich postępowaniach, w szczególności 

administracyjnych lub sądowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych 

udostępnionych na podstawie niniejszej Umowy oraz decyzjach lub orzeczeniach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych udostępnionych na podstawie niniejszej umowy,  

z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lub innej tajemnicy prawnie 

chronionej; 

6) niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych udostępnionych na podstawie niniejszej umowy mogących mieć wpływ na 

realizację obowiązków przez drugą Stronę lub mogących skutkować odpowiedzialnością 

drugiej Strony, w szczególności dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych,  

z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lub innej tajemnicy prawnie 

chronionej; 

7) realizacji we własnym zakresie praw podmiotów danych, określonych w art. 12-23 RODO 

w odniesieniu do danych osobowych, dla których Strona jest administratorem. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że do przetwarzania danych osobowych udostępnionych na 

podstawie niniejszej umowy dostęp będą miały osoby, które: 

1) zostały przez administratora upoważnione do przetwarzania danych osobowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy lub które podlegają 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zarówno w trakcie trwania stosunku 

prawnego pomiędzy tymi osobami a administratorem jak i po jego ustaniu. 

7. Strony zobowiązują się do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa przy udostępnianiu 

wzajemnie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w szczególności 

odpowiedniego ich zabezpieczenia przy ich przesyłaniu lub przekazywaniu.  

 

§ 8 

1. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 r.  

2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku 

wcześniejszego zrealizowania umowy w wymiarze 560 godzin.  

3. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy  

w przypadku:  

a) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy, w szczególności zmiany przepisów związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych,  

b) braku możliwości realizacji umowy z każdej innej przyczyny nieleżącej po stronie 

Wykonawcy,  
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c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, wywołane 

przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu stron umowy,  

d) wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na 

dzień zawarcia umowy, a których wystąpienie powoduję konieczność zmiany umowy,  

e) zmiany harmonogramu realizacji Projektu, w szczególności w zakresie terminów realizacji, 

harmonogramu inwestycji budowlanej,  

- zmianie mogą ulec: termin realizacji umowy (, terminy realizacji poszczególnych obowiązków 

Stron, wysokość łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy, terminy zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy,  zakres obowiązków Stron, w szczególności poprzez ograniczenie lub zwiększenie 

zakresu świadczeń Wykonawcy. 

4. Każdorazowo zmiana umowy wymagać będzie zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym 

rozdziale podstawy jej dokonania nie stanowią obowiązku dokonania zmian, lecz uprawnienie 

Stron. 

5. Zmiana umowy może zostać wprowadzona zarówno na wniosek Zamawiającego, jak i na wniosek 

Wykonawcy, po przeprowadzeniu przez Strony negocjacji i ustaleń.  

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. Zmiana umowy może nastąpić również w innych przypadkach określonych w „Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 

2020.” pkt. 6.5.2 ppkt. 20. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki:  

a) w wykonaniu umowy w stawieniu się w siedzibie Zamawiającego min. jednej z osób 

skierowanych do realizacji zamówienia w ciągu …… od zgłoszenia, w wysokości 200 zł 

(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 

b) w stosunku do terminów wskazanych w SIWZ pkt. 9 tj. 

• niezwłocznie – sprawy pilne, wymagające natychmiastowego działania Zamawiającego, 

• do 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania wymaganych przez Wykonawcę materiałów 

od Zamawiającego – sprawy bieżące związane z realizacją projektu, 

• do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania wymaganych przez Wykonawcę materiałów 

od Zamawiającego, przygotowanie projektów umów i aneksów, wydawanie opinii 

prawnych,  

• w ustalonych przez Zamawiającego i Wykonawcę terminie liczonym od daty otrzymania 

wymaganych przez Wykonawcę materiałów od Zamawiającego – sprawy, które 

Zamawiający i Wykonawca wspólnie uznają za szczególnie skomplikowane lub 

wymagające szczególnie dużego nakładu pracy,  

- w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2. Za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego przed terminem określonym  

w § 8 umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z faktur wystawianych przez 

Wykonawcę. 
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4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 10 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy na realizację usługi przedłoży Zamawiającemu umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 mln zł (słownie: 

pięć milionów złotych).  

2. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji 

umowy, od dnia jej podpisania do dnia zakończenia przy uwzględnieniu ewentualnej zmiany 

terminu jej obowiązywania. 

3. Wykonawca każdorazowo przy odnowieniu polisy ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia 

dostarczy do Zamawiającego stosowne potwierdzenie, w tym również dowody opłacania składek. 

Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

 

§ 11 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: 

………………………………tel.………………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest: 

………………………………tel.……………………….  

3. Zmiana niniejszej umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie wymagają dla swojej ważności 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, będą poddane rozstrzygnięciu przez 

sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

7. Wszelkie załączniki stanowią integralną część umowy. 

 

 

 

Załączniki: 

1. SIWZ 

2. Formularz ofertowy 

 

 

         Zamawiający                                 Wykonawca 

 

 

 

   …………………………                                              ……………………… 


