
Łowicz, dnia 10.07.2009 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

ZAMAWIAJĄCY:

Firma Bioenergy Project Sp. z o.o.

Ul. Rajska 4/23

02-654 Warszawa

Adres do korespondencji:

UL Pijarska l

99-400 Łowicz

Tel. Fax +48 046 837 03 87 e-mail gnyb@bep.net.pl

ogłasza przetarg na „Usługi prawne" związane z realizacją projektu „Budowa biogazowni

rolniczej" w miejscowości Konopnica gmina Rawa Mazowiecka.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na

podstawie art. 70 [1] 70 [5] Kodeksu Cywilnego oraz wytycznych w zakresie

kwalifikowania wydatków w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 maja 2009 r.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej obsługi prawnej przez radców prawnych lub

adwokatów dla potrzeb Zamawiającego w ramach projektu „Budowy biogazowni rolniczej"

w miejscowości Konopnica gmina Rawa Mazowiecka.

II. Opis przedsięwzięcia

Zakres obsługi prawnej, obejmuje pomoc prawną polegającą na:

- pomocy w uzyskiwaniu pozwoleń,

- udzielaniu porad i konsultacji prawnych

- sporządzaniu opinii prawnych;

- reprezentowaniu firmy przed organami administracyjnymi i sądami powszechnymi,

- opiniowaniu projektów umów i porozumień,

- doradztwie w zakresie przetargów



III. Składanie ofert częściowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z

realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, oraz

a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, oraz

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wspólnego ubiegania się wykonawców o realizację

zamówienia.

3. Wykonawcami mogą być podmioty polskie oraz podmioty zagraniczne.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpić pisemnie do potencjalnych Wykonawców z prośbą

o złożenie oferty.

5. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za poprawność merytoryczną i pełną zgodność z

przepisami prawa.

6. Wykonawca może zlecić osobom trzecim prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

jednakże za której działania lub zaniechania ponosić będzie pełną odpowiedzialność.

V. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.

2. Jeżeli w postępowaniu strony porozumiewają się w formie innej niż pisemna, treść przekazanej

informacji musi niezwłocznie zostać potwierdzona na piśmie, e-mail.

3.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie

na adres biura zarządu Zamawiającego.

4. Informacje będą przekazywane Wykonawcą w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o ich

udostępnienie.

5. Zamawiający odpowie na wszelkie wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Szczegółowych

warunków przetargu nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania się z

wykonawcami są:

Grzegorz Grzyb tel.: 0600-975-776 e-mail grzyb@bep.net.pl

Marta Łukawska tel. 0608-070-266 e-mail lukawska@bep.net.pl



VII. Sposób złożenia i przygotowania ofert

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości złożenia

oferty wariantowej.

2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą.

2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, musi obejmować jego opis oraz

sposób realizacji.

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty wskazujące na spełnienie warunków

uczestnictwa w Przetargu:

a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo wypis z Rejestru Działalności

Gospodarczej lub w przypadku podmiotów zagranicznych inny równoważny

dokument lub kserokopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem

przez osoby upoważnione.

b. Wymagane kwalifikacje co najmniej jednego pracownika z uprawnieniami Radcy

Prawnego lub adwokata, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień

5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie

musi zostać opatrzone napisem: Przetarg „Usługi prawne", oraz pieczęcią firmową

wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu, lub znakami umożliwiającymi

zidentyfikowanie oferentów.

6. Cenę oferty należy podać za godzinę pracy Radcy prawnego lub adwokata związaną z

obsługą prawną dla Zamawiającego. Cena oferty musi obejmować wszystkie należności,

związane z wykonaniem umowy, do których poniesienia zobowiązany będzie Zamawiający,

w tym należne cła, podatki i transport.

7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę tylko przed

upływem terminu j ej złożenia.

VIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w biurze zarządu zamawiającego w godz.: 08.00 - 15.00 w dni

powszechne lub listownie



2.Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2009 za termin złożenia oferty przyjmuje się

termin wpłynięcia oferty do zamawiającego.

3. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie określonym w pkt. 2 zostaną zwrócone

bez otwierania.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez co najmniej 60 dni, licząc od terminu złożenia ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą wykonawcy) przedłużenia, o kolejny

oznaczony okres, terminu związania ofertą.

X. Termin i tryb otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 lipca 2009r. w biurze zarządu zamawiającego o

godz. 10:00

XI. Tryb oceny ofert i zasady wykluczenia wykonawcy

1. Oceny ofert dokona komisja, wyznaczona przez zamawiającego.

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez

wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

3. Zamawiający wykluczy:

a. wykonawców, jeżeli nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w punkcie IV

b. oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy;

c. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XII. Wybór oferty

1. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymagania określone w niniejszych

warunkach przetargu i zostanie uznana za najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny

punktowej ofert określonych w pkt. 2-4

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny

ofert:

a. cena - znaczenie 100% - C



3. Po sprawdzeniu zgodności proponowanego rozwiązania z podanymi wymaganiami

Zamawiający oceni korzystność oferty .

4. Wartość punktowa poszczególnych kryteriów oceny ofert wyliczana będzie według zasad:

a. Cena oferty

Cmin

C= x 100

Co

Co - cena w ofercie badanej

Cmin - najniższa cena spośród złożonych

100 -znaczenie kryterium

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taką samą ocenę punktową zamawiający wezwie wykonawców, którzy

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego dodatkowych

ofert cenowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż

zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Zamawiający nie wybierze oferty, jeżeli:

a. oferta nie podlega przyjęciu;

b. treść oferty nie odpowiada treści warunków przetargu;

c. Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści oferty w terminie wyznaczonym

przez zamawiającego;

d. Wykonawca złożył w ofercie nieprawdziwe oświadczenia lub przedstawił

nieprawdziwe informacje mające wpływ na wybór oferty;

e. oferta nie jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 2-

4

f. oferta złożona została przez wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę w

postępowaniu,

g. oferta dodatkowa będzie zawierać cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie;

h. cena oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia;

i. oferta zawiera zastrzeżenie jej zmiany lub uzupełnienia;

8. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie na piśmie Wykonawców, którzy

złożyli oferty w postępowaniu.



9. Zamawiający zawiadomi na piśmie wykonawcę o nie wybraniu jego oferty, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

10. W przypadku, gdy w przetargu zostanie złożona tylko jedna oferta odpowiadająca treści

warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający przeprowadzi

negocjacje w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.

11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy, w terminie

wyznaczonym przez zamawiającego, zostanie wybrana oferta następna w kolejności po

najkorzystniejszej, bez przeprowadzania ponownej jej oceny, chyba że zamawiający

zdecyduje inaczej.

12. Zamawiający zamknie postępowanie, jeżeli:

a. nie złożono żadnej oferty podlegającej wybraniu;

b. Zamawiający odwołał ogłoszenie i warunki przetargu;

c. postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem warunków przetargu, mającym

wpływ na wybór oferty;

d. umowa może być nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13. O zamknięciu postępowania Zamawiający zawiadomi na piśmie, podając uzasadnienie,

równocześnie wszystkich oferentów.

XIII. Warunki, jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania

umowy w terminie 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

2. Stawienie się do podpisania umowy przez Wykonawcę w sposób lub w osobach innych

niż wynika to z przedstawionych dokumentów lub bez właściwego pełnomocnictwa,

uniemożliwi podpisanie umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający uzna takie działanie za uchylanie się przez wykonawcę od podpisania

umowy.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Przed upływem terminu złożenia ofert zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany

oraz odwołania warunków przetargu.

2. W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.


