
UlizĄD GMINY
2&l20 8]iżin' ul' KoŚclusitl79A

Tel' (41) 254l.l04' 25łl-n2
tgffi{&lou.z zo tmosuozr

Bliżyn dnia 26.11'20] 3r.

Zapytanie cenowe poniżej 14000 euro

Zapraszam do zlożenia ofert na świadczenie obslugi prawnej gminy BlĘn i
jednostek podporządkowanych gminie.

l.Tcmin realizacji zamówięnia: od l.01.20l4r. do 3l.12.20l4r.

2.ofeńę naleŹy zlożyć w l]rzędzie Gnriny l' Blizyrrie ul' Kościuszki 79a' 26 l20 Bliży'n

\ł'teminie do dnia 12 grudnia 2013r' do godz. l000.

3.otv,alcie ofefi nŻlstąpi w dniu 12 grudnia 2013 roku o godz' 1030 '

4.|oma śWiadczenia usługi: umowa-z]ecenia z radcą pra\ł'11ym ]ub Kancelarią Prawną'

5.W1łlagania niezbędne:

- tldokumentowany \łpis na listę radcó\ł' prawnych,

- udokumcntowale 2 letnie lub dłuższe doświadczenie v obsłudzc .jednoslek samoŹądu

teĘ'to alnego '

ó.Zakres z1ecenia:

1) opiniowanie pod *z'ględem prawnym i redakcyjnym plojektów uchwał rady gminy i zarządzeń

$ójta.

2) opiniowanie zalł'ieranych umów i porozumień,

3) opinio\ł,anię Wydawanych decyzii i postanowień oraz zawieranych ugód'

,1) sporządzanie opinii pralł'nej w zakrcsie spraw wynikających z bieżącej pracy urzędu 1ub

jednostek organizacyjnych gminy,

5) udzielanie rł,yjaśnień i instuktaŻu pracownikom urzędu w zakresie stoso\\'alia przepisów

plawa,

6) informor.vanie o zmianach w obo\ł'iązując)'ch przepisach w Żakesie działalnosCi gminy'

7') informowanie wójta lub sokotalza o stlvicrdzonych uohyleniaclr w zakJesie przestvegania

pla\ła i skutkach tych uch}'bięń,

8) opiniowanie iuzgadnianie specylrkacji istotnych \łarunłów zamówienia w udziclanych

zamówieniach pńlicarych.

9) nadzór prarłny nad egzekucją należności gminy.

10) udział w sesjach rady gminy'

l1) reprezentorł'anle organów gn'fny w postępowaniu sądowJ'm. administracyjnym i przed inrrymi

organami orzckającylri.



T.Wanurki zleceria:

l) doradztwo prawne udzielane będzie rł siedzibie urzędu w kazdą środę w godz' od 9l)0 do 1530 .

2) w uzasadnion;rch prz1padkach dopttszcza się możliwość zmiany ustalonego dnia za zgodą

zleceniodawcy,

3) udział w sesjach lub postępowaniu sądorłym nie powoduje obniŻenia wymiaru doradxwa,

o któq''ln mowa w pkt 1,

4) rv sprawach pilnych ustala się moŹ]iwość korrsultacji telefonicznej'

5) kosń niezbędnych opłat i wpisów sądowych będzie ponosił zleceniodawca'

6) rv przypadku zasądzenia w postępowaniu sądowym kosŻów zastępstwa procesowego na rzecz

zleceniodawcy. k'wota zostanie wypłacona zleceniobiorcy po jej doblowolnej wpłacie lub

w.\'egu ekwowaniu od dfużnika.

8.Treść ol'efiy:

1) nazwa i adres zLeceniobiorcy

2i NtP

3) REGON

4) numer lachu]łu bankowego

5) oświadczenie o akceptacii zakesu i warunków zlecenia

6) dokumenty potwierdzająoe rł'ymagania niezbędne

7) oświadczenie o \łTrażeniu zgody na pŹetlvauanie danych

dokumcDtach ofcrtowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sieipDia

osobowych (Dz' U. Z 2002r. Nr 101' po7. 9)'6 zpóźn'zm')

8) ccna usługi: cena netto + obowiąZujący VAT.

9.Osoba uprawniona do kontaktu:

Barbara Stachera - Sekretarz Gminy

lel' ('1l, 25_4l_Roo $ gor1z' 90' ' lł" '

osobowych zawańych u'

1997r. o ochronie danych


