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Gdańsk 31.10.2018 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

12/2018 

 

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 

Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na:  

kompleksową obsługę prawną naszego Biura wraz z podaniem tygodniowej liczby 

godzin pracy w siedzibie Biura w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 

2019 r. 

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co 

oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem 

udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym 

Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 luty 2017 r. 

przystępujemy do badania rynku. 

Szczegółowe warunki zamówienia: 

 

 

Zamawiający 
Biuro Rozwoju Gdańska  

ul. Wały Piastowskie 24  

80 - 855 Gdańsk 

 

Przedmiot zamówienia  

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy 

prawnej na rzecz Biura Rozwoju Gdańska w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

1. udzielania porad i konsultacji prawnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

prawa budowlanego i innych ustaw związanych z 
polityką przestrzenną,  

2. opracowywania i opiniowania wewnętrznych 
aktów normatywnych Biura (regulaminów, 
zarządzeń itp.), 

3. opiniowania pod względem formalno-prawnym 
projektów uchwał Rady Miasta w sprawach 

wynikających z zadań statutowych Biura Rozwoju 
Gdańska, 
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4. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie 
prawnym w zakresie funkcjonowania Biura, 

5. opiniowania projektów umów cywilnoprawnych 
oraz uczestniczenie w ich tworzeniu,  

6. reprezentowania Gminy Miasta Gdańska oraz 
Biura Rozwoju Gdańska przed organami władzy 

publicznej oraz przed sądami. 
 

czas i miejsce realizacji 

zamówienia 
Zamawiający przewiduje że Wykonawca świadczyć 
będzie pomoc prawną w godzinach pracy Biura w 
liczbie max. 24 godzin tygodniowo. Wykonawca 

zobowiązany będzie do wykonywania umowy w 
siedzibie Zamawiającego przez nie mniej niż 3 dni w 

tygodniu, w łącznym wymiarze min. 15 godzin 
tygodniowo. Zamawiający wymaga, aby umowa 
realizowana była tylko przez jednego radcę 

prawnego. 
 

Warunki, jakie muszą 

spełniać Wykonawcy: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące 
warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania 
zawodu zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 
r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1870), tj. zostali wpisani na listę 
okręgowej izby radców prawnych, 

2) wykonują zawód radcy prawnego zgodnie z 
ustawą o radcach prawnych przez co najmniej 
5 lat,  

3) w okresie co najmniej ostatnich 3 lat przed 
terminem składania oferty świadczyli pomoc 

prawną na rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym co najmniej 2 lat w 
zakresie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. Zamawiający wymaga aby ww. warunki spełnione 

były przez osobę, za pomocą której Wykonawca 
zamierza wykonywać umowę.  

3. W celu spełnienia ww. wymagań Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty: 
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1) uchwałę rady właściwej okręgowej izby 
radców prawnych w sprawie wpisu na listę 

radców prawnych, 

2) wykaz usług – zgodnie z załącznikiem nr 1.1 

do zapytania ofertowego. 

4. Oferty Wykonawców nie spełniających ww. 

warunków zostaną odrzucone. 

Kryteria wyboru oferty 

najkorzystniejszej 

cena, 

 

Miejsce, sposób i termin 

składania ofert 

elektronicznie - mail: helena.zdzylowska@brg.gda.pl, lub 

osobiście w siedzibie przy ul. Wały Piastowskie 24 Gdańsk 

IV piętro sekretariat w terminie do 05.11.2018 r. do 

godziny 11-tej. 

Rozstrzygnięcie 

postępowania 

i zlecenie realizacji 

zamówienia 

1. w dniu 07 listopada 2018 r.,  

2. podpisanie umowy z terminem obowiązywania od 

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

kontakt Helena Żdżyłowska , tel. 58 308 44 39 

helena.zdzylowska@brg.gda.pl; 

Hanna Chyżyńska tel. 58 308 44 42 

mail: hanna.chyzynska@brg.gda.pl 

 

Załączniki 

 

wzór oferty – załącznik nr 1,  
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