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Znak sprawy :  T/210/3/6/2015    Gorzów Wlkp., dnia 11.12.2015 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych; ( tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907 z póź. zm; art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy )  
 

 
Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., zaprasza do złożenia oferty cenowej na : 
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie doradztwa prawnego polegających na : 
poradach prawnych; opiniowaniu wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego i umów  
pod względem  prawnym; porad prawnych  i opiniowaniu  umów w zakresie zamówień 
publicznych oraz dokumentacji w zakresie prawa pracy itp. )  w okresie 24 miesięcy od daty 
podpisania umowy. 

Obsługa prawna powinna być prowadzona w zakresie określonym przepisami ustawy prawo o 

adwokaturze Ustawa z dnia 26 maja 1982 r.  Prawo o adwokaturze (Tekst jednolity: Dz.U. z 

2015 r. poz. 615 z późn. zm.), ustawy o radcach prawnych Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o 

radcach prawnych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 507 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.) 

 

 
Wspólny Słownik Zamówień – CPV  
 

Usługi w zakresie doradztwa prawnego  i 
reprezentacji prawnej 

79110000-5 

 

 
 

I. Zamawiający  
 
Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim 
ul. Teatralna 9 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
Tel/fax : 957289930/95 7289935 
www. teatr-gorzow.pl 
 
II. Szczegółowy opis zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi  prawnej na rzecz 
Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., w zakresie: 
- porad prawnych, 
-opiniowaniu wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego i umów pod względem 
prawnym, 



 
 

-porad prawnych i opiniowaniu umów  w zakresie zamówień publicznych oraz dokumentacji 
w zakresie prawa pracy, 
-pomoc przy opracowywaniu projektów aktów prawnych i dokumentów związanych z 
działalnością Teatru, 
-występowanie w imieniu Teatru przed sądami i urzędami  w granicach pełnomocnictwa 
udzielonego przez Zamawiającego (zastępstwo procesowe), 
-informowanie Zamawiającego o kosztach postępowań  (min. koszty i opłaty sądowe, wpisy 
sądowe, opłaty notarialne, wynagrodzenie biegłych). 
W sprawach  zleconych za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może udzielić dalszych 
pełnomocnictw (substytucji) radcy prawnemu, adwokatowi lub doradcy podatkowemu. 
Doradztwo i obsługa prawna świadczone będą przez radcę prawnego/adwokata w wymiarze  
4 godzin tygodniowo w ustalonym dniu/ dniach  tygodnia w siedzibie Zamawiającego.  
Występowanie w imieniu Teatru przed sądami i urzędami w granicach pełnomocnictwa nie 
zwalnia radcy prawnego/adwokata z obsługi prawnej Teatru w wymiarze 6 godzin 
tygodniowo w siedzibie Zamawiającego oraz częściowo w siedzibie Wykonawcy. Doradztwo i 
obsługa prawna świadczone będą w siedzibie Zamawiającego oraz dodatkowo za 
pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej w sprawach pilnych.   
2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT.  
3. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Zleceniobiorca, który zaoferuję    najniższą 
cenę na całościowe wykonanie usługi-  90% kryterium oceny  oraz doświadczenie 10% 
kryterium oceny . 
4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający 
żąda wskazania w ofercie zakresu tych części. 
5. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 
za prace wykonane przez podwykonawców. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji 
przedmiotu umowy. 
III. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
IV. Wymagane oświadczenia i dokumenty:  
1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie współpracy z  tymi 
osobami;  
2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 
V.  Zamawiający dokona oceny oferty według następujących kryteriów;  
a)Cena –proponowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa brutto za wykonywanie obsługi 
prawnej w stosunku miesięcznym, 



 
 

b)Doświadczenie zawodowe –spełnienie wymagań co najmniej 5 letniej obsługi prawnej o 
charakterze radcy prawnego lub adwokata w jednostkach organizacyjnych kultury.  
VI. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Zamawiający odrzuci oferty, jeżeli nie będą spełniać wymogów w zakresie doświadczenia 
zawodowego. Przy ocenie kryterium doświadczenia zawodowego będzie brane pod uwagę 
doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę w wykazie osób -osoby do osobistej realizacji 
usługi.  
Przy wskazaniu kilku osób do oceny będzie brane doświadczenie osoby z najwyższym 
doświadczeniem zawodowym. Przy ocenie kryterium doświadczenia zawodowego będą 
brane tylko usługi lub zatrudnienie na podstawie umowy polegające na świadczeniu pomocy 
prawnej. W przypadku realizacji kilku usług lub zatrudnienia na podstawie umowy w tym 
samym okresie do oceny kryterium doświadczenia zawodowego uwzględniony będzie jeden 
okres realizacji usługi lub zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W celu potwierdzenia 
liczby lat obsługi prawnej wskazanej osoby Wykonawca musi przedłożyć dokument (umowa- 
zlecenie, świadectwo pracy, zaświadczenie, referencje, pismo itp.) lub potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu wskazującą na liczbę lat wykonywanej obsługi 
prawnej. 
Zamawiający dokona przeliczenia lat obsługi prawnej na pełne lata. W sytuacji składania 
oferty wspólnej Zamawiający nie będzie sumował stażu. Do przeliczenia tego kryterium 
uwzględni tylko jeden najdłuższy staż Wykonawcy. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 
oferta z najniższą ceną i spełniająca wymogi doświadczenia zawodowego. 
Cena podana w ofercie musi być określona w PLN.  W ofercie należy podać cenę netto , 
wartość podatku Vat oraz cenę brutto. Ceny brutto wskazane przez Wykonawcę w ofercie 
zostają ustalone na okres ważności umowy i pozostają niezmienne przez okres jej trwania. 
 
VII. Warunki udziału w postepowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe 
warunki: 
1) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
2) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację 
treści zapytania, 
3) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym : prowadzą działalność 
gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem, 
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
a) zamawiający w szczególności wymaga, aby wykonawca posiadał następujące kwalifikacje: 
- doświadczenie praktyczne związane z przedmiotem zamówienia ( weryfikowane na 
podstawie zdobytego doświadczenia), 
- dołączenie polisy ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej działalności . 
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postepowaniu na podstawie złożonych dokumentów stanowiących załącznik do oferty, 
zgodnie z formułą „ spełnia- nie spełnia” 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta powinna zawierać 
- formularz ofertowy do niniejszego zapytania,  



 
 

- zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności 
świadczonych przez okres i na warunkach w ofercie, 
- ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy, 
- ceny należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
- rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w PLN. 
IX. Termin wykonania zamówienia 
 
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: 
- rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy 
- zakończenie – 31 grudnia 2017 r. 
X. Miejsce składania oferty 
1. Ofertę należy dostarczyć do 21 grudnia 2015 roku godz. 12.30 z dopiskiem „Świadczenie 
kompleksowych usług w zakresie doradztwa prawnego” 
Przesłać ją drogą elektroniczną na adres e-mail dzg@teatr-gorzow.pl, przesłać poczta 
tradycyjną na adres: 
Teatr im. J. Osterwy  
ul. Teatralna 9 
66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem : zapytanie ofertowe z dnia 11.12.2015 z dopiskiem 
„Świadczenie kompleksowych usług w zakresie doradztwa prawnego”  
lub składając osobiście w Sekretariacie Teatru im. J. Osterwy 9 adres jak wyżej  
 
 
2. Zamawiający może przedłużyć termin przesyłania ofert. O przedłużeniu terminu składania 
ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców. 
3. Wykonawca może przed upływem terminu przesłać ofertę, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie ( np. 
opinie klienta, referencje itp.) W przypadku ww. żądania Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia dodatkowych dokumentów w terminie do 3 dni kalendarzowych. 
XI. Ocena oferty 
1. Kryterium wyboru Wykonawców stanowić będzie 90 % wagi ceny , 10% doświadczenie 
zawodowe 
a) punkty za kryterium „ cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru ( cena oferty 
najtańszej / cena badanej oferty) * 90 = liczba punktów 
b) punkty za kryterium „ doświadczenie zawodowe” zostaną obliczone wg następującego 
wzoru ( doświadczenie oferenta / doświadczenie określone w zapytaniu- min 5 lat ) * 10= 
liczba punktów   
2. Końcową ocenę ofert będzie stanowić zsumowana liczba punktów przyznana przez 
zamawiającego. 
XII. Informacje dotyczące wyboru oferty 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie 
podmioty, które przesłały oferty. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu 
niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert, również po terminie określonym w 
pkt IX ust. 1 niniejszego zapytania. 
XIII. Odrzucenie oferty  
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 
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1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, w tym zawierać błędy lub 
niepełne informacje 
2. Informacje ( i oświadczenia ) złożone przez wykonawcę w złożonej ofercie będą 
nieprawdziwe 
3. Zostanie złożona po terminie 
4. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów 
5. Wykonawca nie dostarczy dokumentów , o których mowa niniejszego zapytania 
XIV. Unieważnienie postepowania  
Zamawiający może unieważnić postepowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy 
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub 
postepowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 
XV. Postepowanie, które będą wprowadzone do treści umowy z wykonawcą: 
Wzór umowy jaki zostanie zawarty z wykonawcą stanowi załącznik nr 6 
XVI. Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 
Załącznik nr 3- Wykaz usług jakie Wykonawca realizował w ostatnich trzech latach wraz z 
potwierdzeniem ich należytego wykonania 
Załącznik nr 4- Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 
Załącznik nr 5- Oświadczenie Wykonawcy o zamiarze powierzenia części zamówienia 
podwykonawcą  
Załącznik nr 6- wzór umowy jaki zostanie zawarty 
 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
 

          Jan Tomaszewicz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 1  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr telefonu / faksu ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr NIP ……………………………………………………nr REGON …………………………………………………………………………… 
 

Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim 
66-400 Gorzów Wielkopolski ; ul. Teatralna 9 

Tel : 95 728 99 30 fax 95 728 99 35 
e-mail : dzg@teatr-gorzow.pl 

 
 

Zobowiązania oferenta 
 

w związku z zaproszeniem ofertowym na usługę pn. „ Świadczenie kompleksowych usług w zakresie 
doradztwa prawnego dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim  ul. Teatralna 9” , oferujemy 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia na kwotę : 
1) netto ………………………………………………………….zł. 
/ słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………./ 
2) brutto : ………………………………………………………..zł.  
/ słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………………../ 
- podatek Vat w wysokości …………………….% tj. …………………………………………………………………..zł.  
 
2. Oświadczam , ze oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń . 
4. Oświadczamy iż zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia. 
5. Zobowiązujemy się do świadczenia usług …… dni w tygodniu  to jest ……. godzin 
6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/ wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę/ 
7. Oświadczamy, że zawarty projekt umowy , stanowiący załącznik nr 7 pozostał przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy na zawartych warunkach, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
8. Oświadczamy iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ….. do……… 
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są  jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
9. Oferta została złożona na ………….. stronach podpisanych kolejno i kolejno ponumerowanych od nr …………….. 
do nr ……………………… 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1. ……………………………………………………. 
2. …………………………………………………….. 
      
 
 

        ……………………………………………….. 
        Imię i nazwisko 

Podpis osoby/ osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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……………………………, dnia ……………………………………………. 

Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE 
w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych 
 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr telefonu / faksu ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr NIP ……………………………………………………nr REGON …………………………………………………………………………… 
 
 
Ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę jestem upoważniony na piśmie lub wpisany w 
odpowiednich dokumentach rejestrowych w jego imieniu oświadczam, że Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postepowaniu o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień Publicznych.   
 

……………………………………………….. 
        Imię i nazwisko 

Podpis osoby/ osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 

……………………………, dnia ……………………………………………. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 3 

 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 
Oświadczam, ze wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu ( zakończeniu) w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie , następujących zadań odpowiadających wymaganiom 
Zamawiającego: 

Poz. Nazwa 
Wykonawcy  
( podmiotu) 
wykazujące
go 
spełnianie 
warunków  

Rodzaj 
wykonywanych 
usług 

Wartość 
wykonany
ch usług w 
PLN 

Data 
wykonania 
(zakończenia) 
dzień/ 
miesiąc/ rok 

Miejsce 
wykonania 
usług 

Nazwa i 
adres 
Zamawiające
go/ 
Zlecającego 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 
 
Załączam dokumenty potwierdzające, że wskazane usługi*/zadania* zostały wykonane zgodnie z 
zasadami i prawidłowo ukończone. 

*Polegające na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy PZP, załączamy oświadczenie/ dokumenty „ Informacje i 

formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów”  ogłoszenia o 

zamówieniu.  

 

……………………………………………….. 
        Imię i nazwisko 

Podpis osoby/ osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 

……………………………, dnia ……………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 4 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania  

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  
Prawo zamówień Publicznych  

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr telefonu / faksu ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr NIP ……………………………………………………nr REGON …………………………………………………………………………… 
Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę jako upoważniony na piśmie lub wpisany w 
odpowiednich dokumentach rejestrowych w imieniu Wykonawcy oświadczam, że nie ma podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 
24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 
 

 
……………………………………………….. 

        Imię i nazwisko 
Podpis osoby/ osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 

……………………………, dnia ……………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 5 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
( nazwa i siedziba Wykonawcy)  
biorącego udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że 
zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia następującym Podwykonawcą: 

L.P. NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY ZAKRES I RODZAJ PRAC POWIERZONYCH DLA 
PODWYKONAWCÓW 

1   

 
………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 
( PIECZĄTKA I PODPIS PODWYKONAWCY)    ( PIECZĄTKA I PODPIS WYKONAWCY) 
 
 
Uwaga : w przypadku gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia 
Podwykonawcom, wówczas na powyższym załączniku pisze „ NIE DOTYCZY” i załącza go do oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 6 

 
 

WZÓR 
Umowa nr …………………………………………… 

 
Zawarta w dniu ………………. w Gorzowie Wielkopolskim – bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poź. zm.) – 
art. 4 pkt 8- pomiędzy: 
Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 9, 66-400 Gorzów Wlkp. 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1. Jana Tomaszewicza – Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
2. Annę Jankowską – Głównego Księgowego 
a: 
………………………………..z siedzibą ………………………………… przy ul. ………………………………………….. 
NIP…………………………… REGON ……………………………………………………………………………………………. 
Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez ………………………………………. 
Wpisanym do KRS ……………………………………… co potwierdza aktualny wpis do KRS 
- w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy –  
o następującej treści: 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca do wykonania a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie 
kompleksowych usług w zakresie doradztwa prawnego w siedzibie Zamawiającego. 
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie doradztwa prawnego  

w szczególności: 
- porad prawnych, 
-opiniowaniu wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego i umów pod względem 
prawnym, 
-porad prawnych i opiniowaniu umów  w zakresie zamówień publicznych oraz dokumentacji 
w zakresie prawa pracy, 
-pomoc przy opracowywaniu projektów aktów prawnych i dokumentów związanych z 
działalnością Teatru, 
-występowanie w imieniu Teatru przed sądami i urzędami  w granicach pełnomocnictwa 
udzielonego przez Zamawiającego (zastępstwo procesowe), 
-informowanie Zamawiającego o kosztach postępowań  (min. koszty i opłaty sądowe, wpisy 
sądowe, opłaty notarialne, wynagrodzenie biegłych). 
 
3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie warunki dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do terminowego i 
właściwego wykonania zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
e) posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, pozwalającego na 
ewentualne zaspokojenie roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy. 

§ 2 



 
 

1. Wartość brutto umowy wynosi ………………………. zł. ( słownie…………………………………) 
2. Wykonawca po miesięcznym należytym i terminowym wykonaniu każdej usługi, wystawia fakturę 
Vat. 
3. Płatności za wykonanie usługi dokonane będą przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury Vat na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego. Za 
moment zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmuje wszelkie 
koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy. Cena brutto 
wskazane przez Wykonawcę w ofercie zostanie ustalone na okres ważności umowy i pozostaje 
niezmienne przez okres jej trwania. 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług wymienionych w § 1 ust. 2 umowy w czasie  nie 
mniej niż 4 godzin tj. raz lub dwa razy tygodniowo po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. 
2. Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu w którym wypowiedzenie zostało złożone lub na mocy porozumienia w każdym czasie.  
3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku gdy Wykonawca w sposób rażący narusza zapisy niniejszej umowy, w 
szczególności gdy nie pojawi się w siedzibie Zamawiającego bez podania przyczyny. W takim wypadku 
Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu rozwiązania umowy. 
4. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy zamawiający zalega z 
zapłatą należytego wynagrodzenia za co najmniej 2 pełne okresy rozliczeniowe. 

§ 6 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 
1. Wszelkie spory lub niejasności powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony 
zobowiązują się rozstrzygnąć w pierwszej kolejności na drodze polubownej. 
2. W przypadku nie dojścia Stron do porozumienia w terminie 14 dni od daty pisemnego zaproszenia 
do rozmów, rozstrzygnięcie sporu będzie należało do Sadu powszechnego, właściwego dla siedziby 
Zamawiającego 

§ 8 
W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego 

§ 9 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

§ 10 
Integralną częścią umowy stanowią załączniki : 
-  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
- załącznik nr 1- Oferta Wykonawcy – formularz ofertowy wraz z załącznikami  
 
 
Wykonawca         Zamawiający  
 
 
 


