
 

 

       Warszawa, dnia 26.04.2017 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA „OBSŁUGĘ PRAWNĄ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU W ZAKRESIE 

PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” 
 

 
nr RZP/001/2017 

 
I. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego: 

 
Fundacja Badawcza MagTop - Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i 

Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną 
Aleja Lotników 32/46 

02-668 Warszawa 
www.MagTop.ifpan.edu.pl  

KRS: 0000658143 
REGON: 366341140 

NIP: 5213763730 
 

II. Tytuł realizowanego projektu: 
 

Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, 
projekt w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze”, 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 
4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Obsługa prawna w związku z realizacją Projektu w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, w 
tym: 

• Analiza prawna dokumentacji przetargowej (za wyjątkiem dokumentacji technicznej) –  
w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorów umów; 

• Reprezentacja Fundacji przed Krajową Izbą Odwoławczą; 
• Opracowanie wzorów umów;  
• Bieżąca konsultacja prawna.  

 
IV. Kwalifikacje zawodowe (wymagania Zamawiającego): 

 
• Wykształcenie wyższe prawnicze; 
• Minimum 3 lata stażu pracy w zakresie przygotowania i przeprowadzania zamówień 

publicznych; 
• Minimum 3 letnie doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków 

UE; 
• Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych i aktów 

wykonawczych do ustawy, kodeksu cywilnego, finansów publicznych, Kodeks 
Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych; 

• Umiejętność stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce;  
• Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji, wzorów umów, pism dotyczących odwołań, 

sporządzania protokołów;  
• Doświadczenie w reprezentacji Jednostki przed Krajową Izba Odwoławczą; 
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• Umiejętność organizacji pracy własnej i wyznaczania priorytetów, umiejętność pracy pod 
presją czasu; 

• Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 
 

V. Termin realizacji umowy:  
 

• od dnia zawarcie umowy do dnia 31.12.2017 r. 
 

VI. Oferowana Forma zatrudnienia: 
 

• Umowa zlecenie 
 

VII. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą: 
 

• CV 
• List motywacyjny 
• Kopia dyplomów 
• Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

 
VIII. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty: 

 
• Zamawiający zaprosi wybranych kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej po spełnieniu 

wymagań, o których mowa w ust. IV; 
• Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie opierać się na podstawie 

przedstawionych danych potwierdzających spełnienie wymagań, na wynikach uzyskanych 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej,  jak również na podstawie zaoferowanej ceny 
roboczogodziny; 

• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona niezwłocznie na 
stronie Zamawiającego; 

• Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone. 
 

IX. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert: 
 
Oferty należy składać:  

• Drogą e-meilową na adres zp@MagTop.ifpan.edu.pl  lub  
W siedzibie Zamawiającego, Blok  II  pokój nr 24 

• Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2017 r.  godz. 11.00 
• Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia 

Zamawiającego pisemnie.  
 

Z dopiskiem: oferta na „Obsługę prawną w związku z realizacją projektu w zakresie prawa 
zamówień publicznych” nr RZP/001/2017”.  
 

X. Sposób przygotowania oferty:  
 

• Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.  
• Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 

cena.  
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XI. Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego  
 

• Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępnie jest w siedzibie Zamawiającego w miejscu 
publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.MagTop.ifpan.edu.pl   

 
XII. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail:  zp@MagTop.ifpan.edu.pl 

 
 

XIII. Inne 
• Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału 

w postępowaniu; 
• Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą;  
• Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ust. IX nie zostaną 

rozpatrzone; 
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;  
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;  
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
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