Miechów dn. 09.11.2021 r.
ROZEZNANIE CENOWE
prowadzone w celu ustalenia wartości szacunkowej zadania pn. „Usługi prawne dla Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie"
I.

Nazwa i adres Zamawiającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie
ul. Szpitalna 1 32-200 Miechów
t. 41 382 11 60
e-mail: gops@gops.miechow.pl

II.

Przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy stałej obsługi
prawnej.
Usługa ma polegajać na bieżącym doradztwie, konsultacjach prawnych oraz pomocy w redakcji
dokumentów prawnych w wymiarze 10 godzin miesięcznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2022, łącznie 120 godzin pracy prawnika
Zlecenie zostanie wykonane w siedzibie GOPS lub zdalnie za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej e-mail. Strony ustalą termin wykonania zlecenia w każdym miesiącu indywidualnie.
Ustala się, że Zleceniobiorca w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu będzie fizycznie obecny
w siedzibie Zleceniodowcy. W razie konieczności, po uprzednim uzgodnieniu, istnieje możliwość
wyznaczenia dodatkowego dnia w miesiącu.
W pozostałym czasie Zleceniobiorca będzie zobowiązany do dyspozycji Zleceniodawcy poprzez
kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną (e'mail) w uzgodnionych przez strony godzinach.
Obsługą prawną jest w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii
prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, opiniowanie projektów umów, decyzji,
dokumentacji do przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz
występowanie w imieniu Zleceniodawcy przed sądami i innymi organami administracji rządowej i
samorządowej.
III.

Planowany okres realizacji zamówienia:
Zamawiający zakłada realizację usługi w okresie od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

IV.

Forma złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową zawierającą szacunkowy koszt (brutto) za godzinę usługi zamówienia
prosimy złożyć w terminie do dnia 19.11.2021 r. na adres e-mail: gops@gops.miechow.pl
Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego.

V.

Osoba do kontaktów:
Robert Gądek - r.gadek@gops.miechow.pl

Niniejsze rozeznanie cenowe składane jest w celu rozeznania rynku na potrzeby oszacowania
wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 . zm.) i nie
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stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz.U.2018.1025 t.j. z póżn. zm.) oraz nie wiąże stron.

Z poważaniem,
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Miechowie
Robert Gądek

Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz cenowy.

2/2

