
Wieruszów, dn. 21.12.2021 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wieruszowie
ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów
tel.  62 78 41 554
tel./faks 62 784 11 99

e-mail: kadry@mgops.pl

MGOPS.ZP.252.7.2021

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej 130.000 zł netto

W  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
o wartości  nieprzekraczającej  kwoty  130.000  zł  netto,  Miejsko  -  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej  w Wieruszowie  zwraca  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  cenowej  wykonania
zamówienia obejmującego: 

- wykonywanie w wymiarze czasu pracy 8 godzin miesięcznie w siedzibie Ośrodka obsługi prawnej
Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wieruszowie  w  zakresie  zleconym  przez
Zleceniodawcę, w szczegolności do:

• udzielania  porad  prawnych  pracownikom  MGOPS  w  Wieruszowie  w  zakresie
prowadzonych przez nich postępowań administracyjnych, 

• opiniowanie  pod  względem  formalno-prawnym  przedłożonych  przez  Zleceniodawcę
projektów: decyzji, umów oraz aktów wewnętrznych Ośrodka.

 Termin realizacji zamówienia:   od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  

Wymagania niezbędne:
W zapytaniu ofertowym może brać udział Wykonawca, który:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub zawodu adwokata oraz
posiada wpis na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu radcy prawnego, prowadzoną
przez  Okręgową  Izbę  Radców  Prawnych  lub  posiada  wpis  na  listę  potwierdzajacą
wykonywanie zawodu adwokata prowadzoną przez Okręgową Izbę Adwokatów.

2. Korzysta  w pełni  z  praw publicznych,  ma pełną  zdolność  do czynności  prawnych,  jest
nieskazitelnego  charakteru  i  swym  dotychczasowym  zachowaniem  daje  rękojmię
prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

3. Posiada co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie w realizacji usług radcy prawnego
lub adwokata potwierdzone referencjami lub zaświadczeniami podmiotów, w których były
świadczone tego typu usługi.

Dokumenty  wymagane  od  Wykonawców  w  celu  spełnienia  warunków  udziału
w postępowaniu:

1. Wypełniony formularz oferty stanowiący Załacznik nr 1 niniejszego Zapytania.
2. CV  Wykonawcy  (wraz  z  kserokopią  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,

uprawnienia  zawodowe adwokata,  radcy  prawnego  (zaświadczenie  o  wpisie  do  rejestru
adwokatów/radców prawnych prowadzonego przez właściwą izbę), szkolenia oraz przebieg
pracy zawodowej potwierdzony rekomendacjami lub zaświadczeniami podmiotów.



Miejsce i termin składania ofert:
1) Dopuszcza się złożenie oferty:

a) w formie pisemnej: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów;

b) za pośrednictwem faksu: 62 78 41 554;
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kadry@mgops.pl.

2) Oferty należy składać do:   30  .  12  .20  21   r., do godz. 12.00.   
3) Wybrany Wykonawca  zostanie poinformowany odrębnym pismem o terminie podpisania

umowy.
4) Aplikacje, które wpłyną do MGOPS w Wieruszowie po wyżej określonym terminie nie będą

rozpatrywane.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego 
o zawarcie umowy.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Imię i nazwisko: Małgorzata Burak – Kierownik MGOPS w Wieruszowie

tel. 62 78 41 554

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Kierownik MGOPS w Wieruszowie
                              

                                      Małgorzata Burak



Treść wypełniania obowiązku informacyjnego dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne
(zamówienia publiczne, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych)

(Oferent)

1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z  prowadzeniem postępowania o  udzielenie
zamówienia publicznego będzie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Mogą się Państwo z nami
kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów
- poprzez e-mail:  wieruszow@mgops.pl
- telefonicznie:  62 784 15 54 
2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy  inspektora  ochrony  danych  -  Sławomir  Mazur.  Z  inspektorem  mogą  się  Państwo  kontaktować  we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z
przetwarzaniem danych w następujący sposób:

- listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów
- poprzez e-mail:   slawek6808@op.pl
- telefonicznie:   727931623
3. Cel przetwarzania  danych Oferenta oraz podstawy prawne

Państwa dane (Oferenta) będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa (Oferenta) zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu
oraz następujące przepisy prawa:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm),
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.)
4. Okres przechowywania danych

Państwa dane (Oferenta) pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane
będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Komu przekazujemy Państwa dane?
1) Państwa  dane  pozyskane  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przekazywane  będą

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
jest jawne. 

2) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być
podmioty  z  którymi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wieruszowie zawarł  umowy lub porozumienie na
korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji  danych.
Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi
w związku  ze świadczeniem  usług  wsparcia  technicznego i  usuwaniem awarii.  Odbiorców  tych  obowiązuje  klauzula
zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

…………………………………………………………..
(podpis oferenta)                                



Załącznik nr 1
do Zapytania  cenowego z dnia 21.12.2021r.

na obsługę prawną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 

FORMULARZ OFERTOWY
W  związku  z  zapytaniem  cenowym  dotyczącym  realizacji  obsługi  prawnej  Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie w okresie od 03.01.2022 r do 31.12.2022 r.
Składam ofertę:

* Nazwa i adres Wykonawcy
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
NIP:.…..............................., REGON:.…................................., FAX: .….........................................,
TEL: .…................., adres e-mail: …………………………………

Oferuję  realizację  obsługi  prawnej  Zamawiającego,  zgodnie  z  zapytaniem  cenowym za  cenę
wykonanej usługi w wysokości:

 za  1  miesiąc  usługi:  brutto:………………….  PLN  (słownie:

……………………………………………………) netto: …………………... PLN (słownie:

……………………………………………………… );

 za  cały  okres  usługi:  brutto:………………….  PLN  (słownie:

……………………………………………………) netto: …………………... PLN (słownie:

……………………………………………………… )

 ……………………………..
                                                                                                   podpis Wykonawcy

   ……………………………………….. 
             Miejscowość, data                                                                          


