
 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna 

Polskiego Radia Polish National Radio 

Symphony Orchestra 

plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice 

tel.: + 48 32 73 25 300, fax: + 48 32 73 25 341 

e-mail:  nospr@nospr.org.pl,  www.nospr.org.pl 

 

Znak sprawy: NOSPR/12/2020     Katowice, dnia 16 października 2020 r. 

OGŁOSZENIE 
 

w sprawie postępowania o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
750.000 euro, o  której mowa w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach zaprasza Państwa 

do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: 

I. NAZWA ZADANIA 

„Świadczenie obsługi prawnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą 

w Katowicach” 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące od zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 

1 listopada 2020 r. 

 

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA, KOD CPV 

79.10.00.00-5 – usługi prawnicze 

 

IV. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi prawne, w zakresie wykonywanych przez Zamawiającego 

zadań, polegające na: 

a) pomocy prawnej wykonywanej w formie wystąpień przed urzędami oraz osobami trzecimi,  

b) udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych, 

c) przeprowadzaniu konsultacji w siedzibie Zamawiającego, 

d) konsultacjach pośrednich za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - 
telefonów stacjonarnych i komórkowych, poczty elektronicznej,  

e) opracowywaniu projektów pism, w szczególności kierowanych do urzędów, 

f) opracowywaniu i uzgadnianiu treści umów, pism oraz wewnętrznych aktów prawnych pod 

względem formalno-prawnym oraz ich akceptowaniu w elektronicznym systemie obiegu 

dokumentów, 

g) pomocy prawnej w zakresie problematyki niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań, w tym podejmowanie działań zmierzających do uzyskania od osób trzecich 

świadczeń należnych Zamawiającemu, 

h) zapewnieniu doradztwa w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz uczestniczeniu w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze eksperta prawnego, 

i) opracowywaniu i opiniowaniu wzorów dokumentów w zakresie Prawa zamówień 
publicznych, obejmujących w szczególności zmiany przewidywane od 1 stycznia 2021 r.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqha3ti


j) uczestniczeniu w negocjacjach prowadzonych przez Zleceniodawcę, 
k) opracowywaniu opinii i wzorów dokumentów z zakresu prawa autorskiego i praw 

pokrewnych, 
l) opracowywaniu opinii i wzorów dokumentów z zakresu prawa pracy, 
m) obsłudze innych sprawy odrębnie uzgodnionych między stronami, 

- zwanymi dalej „Przedmiotem Umowy”. 

2. W celu wykonywania usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca będzie 

do dyspozycji Zamawiającego w jego siedzibie raz w tygodniu, przez 8 godzin, w terminach 

uzgodnionych pomiędzy Stronami. 

3. Realizacja postanowień Umowy, niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, odbywać się będzie także 

drogą elektroniczną, w miarę potrzeb Zamawiającego, przez pięć dni w tygodniu od 

poniedziałku do piątku, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym Strony ustalają, iż 

liczba godzin wykonywania Przedmiotu niniejszej Umowy, wyniesie nie więcej niż 80 godzin 

miesięcznie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia czynności, o których mowa w ust. 1 ze 

starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy sumiennie i przy zachowaniu 

należytej staranności. 

6. W przypadku konieczności świadczenia pomocy prawnej poza siedzibą Zamawiającego Strony 

określać będą warunki jej świadczenia odrębnie. 

7. Zamawiający wymaga aby jedna ze wskazanych osób w ofercie pełniła rolę wiodącej, tj. 

odpowiedzialnej za koordynowanie pracy osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

V. KRYTERIUM WYBORU 

Kryterium w przedmiotowym postępowaniu jest: 

a) Cena za wykonanie całości zamówienia - 55%.  

Punktacja za zaproponowaną cenę (C): 
  

min. wartość zaproponowana w ofertach 

C = —————————————————————— x 55 pkt 

wartość badanej oferty 

 

b) Wykształcenie kluczowych osób - 45%  

Punktacja za posiadane udokumentowane wykształcenie kluczowych osób (W): 

• posiada udokumentowane wykształcenie (studium podyplomowe) w zakresie prawa zamówień 
publicznych – 15 pkt, 

• posiada udokumentowane wykształcenie (studium podyplomowe) w zakresie prawa pracy – 
15 pkt, 

• posiada udokumentowane wykształcenie (studium podyplomowe) w zakresie własności 
intelektualnej – 15 pkt. 

 

W kryterium „Wykształcenie kluczowych osób” ocenie podlegać będzie maksymalnie 1 dyplom 

z każdej specjalizacji. W przypadku wykazania dwóch dyplomów zakresu 1 specjalizacji przez dwie 

osoby ocenie będzie podlegał 1 dyplom. W przypadku nie wykazania przez „kluczowe osoby” 



dyplomu w danej specjalizacji oferta otrzyma 0 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium 

wykształcenie kluczowych osób wynosi 45 pkt., maksymalnie po 15 pkt za każdą specjalność.  

Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:  

S = C + W 

gdzie: S – łączna liczba punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, C - liczba punktów 

przyznanych w kryterium cena, W - liczba punktów przyznanych w kryterium wykształcenie 

kluczowych osób. 

 

1. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
2. W przypadku uzyskania równej sumarycznej ilości punktów (z 2 kryteriów łącznie) porównywanych 

ofert o kolejności decydować będzie najniższa cena.  
 

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom 

i najwyższej łącznej liczbie punktów. 

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres obowiązywania umowy. 

Zamawiający nie dopuszcza składania częściowych ofert lub alternatywnych. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania na 

potrzeby wykonania zamówienia kluczowych osób - dwóch osób, w tym: 

1) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji prawnika (radca prawny lub adwokat) – pełniąca 
rolę wiodącą, posiadającą wpis na listę radców prawnych lub adwokatów:  
a) minimum dwuletnie doświadczenie w obsłudze państwowych lub samorządowych instytucji 

kultury, 
b) doświadczenie w obsłudze spraw dotyczących stosowania przepisów ustawy prawo zamówień 

publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, 

2) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji drugiego prawnika (radca prawny lub adwokat), 
posiadająca wpis na listę radców prawnych lub adwokatów: 
a) minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze państwowych lub samorządowych 

instytucji kultury,  
b) doświadczenie w obsłudze spraw dotyczących stosowania przepisów ustawy prawo zamówień 

publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, 

Zamawiający wskazuje iż osoby wykonujące zamówienie muszą posiadać aktualny wpis na listę radców 

prawnych lub listę adwokatów, prowadzoną przez odpowiednio: Okręgową Izbę Radców 

Prawnych/Okręgową Radę Adwokacką oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z formularzem 

ofertowym winien dołączyć wykaz kluczowych osób skierowanych do realizacji zadania ze 

wskazaniem okresu doświadczenia, zakresu wykonywanych czynności i podmiotu na rzecz którego 

usługa była świadczona.  

Wskazane kluczowe osoby zostaną skierowane na stałe do realizacji zadania przez cały okres realizacji 

usługi. 



2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed 

terminem składania ofert wykonał (lub wykonuje) co najmniej dwie usługi realizowane przez okres 

co  najmniej 12 miesięcy, polegające na kompleksowej obsłudze prawnej jednostek zobowiązanych 

do  stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, każda z usług o wartości nie mniejszej niż 

50 000,00 zł brutto w okresie 12 miesięcy. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w  postępowaniu wraz z formularzem ofertowym winien dołączyć wykaz usług wraz 

z podaniem rodzaju usług, wartości, daty, miejsca wykonywania oraz podmiotów na rzecz których 

usługi zostały (są)  wykonywane. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien jest dostarczyć 

dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie, przy czym 

dowodami,  o  których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były (są) wykonywane. 

VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ 

1) Wypełniony „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

2) Wykaz kluczowych osób – załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

3) Wykaz usług – załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

4) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie przez kluczowe osoby wskazane do 

realizacji zamówienia (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). 

5) Pełnomocnictwo jeżeli formularz ofertowy będzie podpisany przez inne osoby niż wskazane 

w  dokumentach wskazanych w KRS lub w ewidencji działalności gospodarczej. 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym wraz z dokumentami prosimy przesyłać 

do dnia 21 października 2020 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie na adres: 

 

NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA 

POLSKIEGO RADIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 

PL. W. Kilara 1, 40-202 Katowice 

z dopiskiem: „OFERTA” Znak sprawy: NOSPR/12/2020 

Nie otwierać przed dniem 21 października 2020 r. godz. 12:15 

 

lub złożyć osobiście pod adresem i w formie, jak podano wyżej. 

 

Proszę nie przekazywać ofert za pomocą fax-u, e-mail. Oferty przekazane w inny sposób niż opisany 

powyżej (np. w formie fax lub e-mail) zostaną odrzucone. 

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie (skuteczne doręczenie Zamawiającemu) 

oferty przed upływem terminu wyznaczonego powyżej (dnia 21 października przed godziną 12:00). 

W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dotyczącymi epidemii 

koronawirusa przewiduje się otwarcie ofert za pomocą transmisji online pod adresem 

https://www.youtube.com/channel/UCj8McPXA7uk1dOkpk9s0Lsw/videos/  

Zamawiający poinformuje o złożonych w terminie ofertach na stronie internetowej, na której 

opublikowane są dokumenty postępowania. 

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

1. Joanna Ryguła, e-mail: przetarg@nospr.org.pl 

2. Romana Hachuła, e-mail: przetarg@nospr.org.pl  



X. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1) Oferta winna być podpisana i zawierać dane do kontaktu z osobą upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy. 

2) Oferta może podlegać dalszym negocjacjom cenowym. 

3) Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu 

składania ofert. 

4) Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy w formie pisemnej. 

5) Wybór oferty najkorzystniejszej, jak również informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej nie 

stanowią momentu zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy jest złożenie podpisów na 

umowie przez Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę. Do momentu podpisania umowy, 

Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania lub wyboru oferty innego 

Wykonawcy. 

6) Zamawiający odrzuci ofertę, która: 

a) nie odpowiada treści zaproszenia oraz załączników do zaproszenia, 

b) jest niezgodna z przepisami, w tym przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) zawiera rażąco niską cenę, 

d) zawiera informacje nieprawdziwe lub wprowadzające Zamawiającego w błąd. 

7) Zamawiający uprawniony jest do skierowania do Wykonawcy żądania wyjaśnienia, uzupełnienia 

lub poprawienia, w przypadku gdy treść oferty lub innych dokumentów złożonych przez 

Wykonawcę nie jest zrozumiała, zawiera błędy lub braki. Procedura powyższa może dotyczyć 

również wysokości zaoferowanej ceny, w przypadku gdy Zamawiający uzna ją za rażąco niską. 

Powyższe stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. W ten sposób 

Zamawiający nie będzie poprawiał błędów lub braków we wskazaniu ceny, podpisu oferty. 

8) Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, w przypadku 

powzięcia po tym wyborze informacji powodujących konieczność odrzucenia oferty wybranej. 

W takim przypadku Zamawiający może dokonać wyboru oferty kolejnej. Procedura może być 

powtarzana wielokrotnie. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny unieważnienia, a także możliwości zlecenia wykonania tylko wyznaczonych 

pozycji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

2) Wykaz kluczowych osób (załącznik nr 2) 

3) Wykaz usług (załącznik nr 3) 

4) Wzór umowy (załącznik nr 4) 

 

 

DYREKTOR 

 

Ewa Bogusz – Moore  

/na oryginale właściwe podpisy/ 


