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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573629-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi prawnicze
2018/S 248-573629
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sikora-Gutowska
E-mail: agnieszka.sikora-gutowska@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT
ul. Partyzantów 15A
Koszalin
75-411
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sikora-Gutowska
E-mail: zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Obsługa prawna na potrzeby KOWR OT w Koszalinie
Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.58.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
79100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
W zakresie bieżącej obsługi prawnej tych jednostek polegającej na:
1) sporządzaniu opinii prawnych, w zakresie zleconym przez zamawiającego, nie dotyczących postępowań
sądowych i spornych z kontrahentami KOWR,
2) prowadzeniu stałego doradztwa prawnego dla pracowników zamawiającego w zakresie spraw służbowych,
3) opiniowaniu pod względem formalno-prawnym projektów zarządzeń,
5) opiniowaniu pod względem formalno-prawnym umów i porozumień zawieranych przez Zamawiającego,
6) opiniowaniu pod wzglądem formalno-prawnym projektów typowych decyzji administracyjnych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dodatkowo opis oraz warunki świadczenia usługi zawarte zostały w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr
6 do niniejszego ogłoszenia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dyspozycyjność - ilość godzin dyżurów w tygodniu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie (Dś) – waga 20 % / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
IV kwartał 2019

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zawodowej. Warunek
udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia
6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115) tj. posiadający tytuł zawodowy radcy prawnego.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
1.2.2.1. posiada wykształcenie wyższe prawnicze,
1.2.2.2. posiada co najmniej 3–letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego;
1.2.2.3 posiada doświadczenie polegające na występowaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 razy w
postępowaniach przez Krajową Izbą Odwoławczą i posiada kierunkowe wykształcenie z zakresu zamówień
publicznych (studia podyplomowe)
lub
1.2.2.4 posiada doświadczenie polegające na występowaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 18 razy
w postępowaniach przez Krajową Izbą Odwoławczą.
Ocena spełnienia warunków opisanych w punkcie 1.2 lit. dokonywana będzie na postawie: wykazu usług –
załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
1.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zawodowej. Warunek
udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia
6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115) tj. posiadający tytuł zawodowy radcy prawnego.

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki określone w zał. nr 6 - projekt umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
26/12/2018
S248
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/5

Dz.U./S S248
26/12/2018
573629-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/5

IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/12/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 31/12/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Osoby obecne podczas
otwarcia ofert wpisują się na listę obecności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2019
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2018
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