
 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE   

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 

Szanowni Państwo,   

Główny Urząd Miar zaprasza Państwa do złożenia informacji o szacunkowej wartości zamówienia, któ-

rego przedmiotem będzie: 

 w ramach Części I: świadczenie usługi kompleksowego przeprowadzenia postępowań o udzie-

lenie zamówień publicznych na dostawy aparatury metrologicznej i sprzętu IT w projekcie KAM-

PUS; 

 w ramach Części II: świadczenie usług doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej przy reali-

zacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy aparatury metrologicznej 

i sprzętu IT w projekcie KAMPUS; 

 w ramach Części III: kompleksowa obsługa prawna umów związanych budową zespołu budyn-

ków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o na-

zwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”; 

 w ramach Części IV: przygotowanie analizy prawnej i rekomendacji dotyczącej docelowej formy 

organizacyjno-prawnej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, 

w projekcie pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” współfinanso-

wanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie do uzyskania informacji o szacunkowej warto-

ści zamówienia.   

Przedstawiona informacja posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, 

w celu udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamó-

wień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).  

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, określający wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia 

stanowi  Załącznik  nr 1 do Ogłoszenia. Podpisane  informacje o szacunkowej wartości zamówienia 

(załącznik nr 2) powinny być złożone w formie elektronicznej (skan załącznika nr 2 do ogłoszenia pod-

pisany przez osobę upoważnioną) na adres e-mail: weronika.biadun@gum.gov.pl, w terminie do 

24.12.2020 r. do godziny 12:00. W tytule maila proszę wpisać: Informacja – szacowanie wartości.  

   

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – OPZ  

2. Załącznik nr 2 – Informacja o szacunkowej wartości zamówienia 
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Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych i zamówieniowych w projekcie pn.: „Świę-

tokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” (dalej: „Projekt KAMPUS”). Projekt 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, 

Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-

tokrzyskiego na lata 2014-2020, a jego celem jest uzupełnienie obecnego potencjału laboratoryjnego 

GUM, czego efektem będzie stworzenie warunków do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowa-

cyjną metrologią laboratoryjną GUM a gospodarką. Więcej informacji o ww. projekcie można znaleźć 

pod linkiem: https://www.gum.gov.pl/pl/projekty-eu/kampus/2461,Swietokrzyski-Kampus-Laborato-

ryjny-Glownego-Urzedu-Miar-SKLGUM.html . Projekt jest projektem partnerskim, realizowanym przez 

Główny Urząd Miar we współpracy z Politechniką Świętokrzyską. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 niezależne części: 

1) Część I – świadczenie usługi kompleksowego przeprowadzenia postępowań o udzielenie za-

mówień publicznych na dostawy aparatury metrologicznej i sprzętu IT w projekcie KAMPUS; 

2) Część II – świadczenie usług doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej przy realizacji postę-

powań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy aparatury metrologicznej i sprzętu 

IT w projekcie KAMPUS; 

3) Część III – kompleksowa obsługa prawna umów związanych budową zespołu budynków wraz 

z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: 

„Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”; 

4) Część IV – przygotowanie opinii prawnej i rekomendacji dotyczącej docelowej formy organiza-

cyjno-prawnej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. 

Wykonawca może złożyć informację o szacunkowej wartości zamówienia na wszystkie części zamó-

wienia. 

1. Termin realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany: 

a) w ramach części I zamówienia – przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy;  

b) w ramach części II zamówienia – przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy; 

c) w ramach części III zamówienia – przez okres 26 miesięcy od daty podpisania umowy lub do 

chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w zależności od tego, które 

ze zdarzeń nastąpi wcześniej, jednak nie później niż do 30.11.2023 r.; 

d) w ramach części IV zamówienia – przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

2. Miejsce realizacji zamówienia 

Zamawiający przewiduje, że świadczenie usług odbywać się będzie: 

a) w ramach części I zamówienia – w formie hybrydowej, tj. zarówno zdalnie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, jak i w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscach innych niż sie-

dziba Zamawiającego, a uzasadnionych charakterem świadczonych usług na terenie Rzeczy-

pospolitej Polskiej (na terenie m. st. Warszawy); 

b) w ramach części II zamówienia - co do zasady w siedzibie Wykonawcy (Zamawiający przewi-

duje świadczenie usług zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Świadczenie 

https://www.gum.gov.pl/pl/projekty-eu/kampus/2461,Swietokrzyski-Kampus-Laboratoryjny-Glownego-Urzedu-Miar-SKLGUM.html
https://www.gum.gov.pl/pl/projekty-eu/kampus/2461,Swietokrzyski-Kampus-Laboratoryjny-Glownego-Urzedu-Miar-SKLGUM.html


 

 

usług może odbywać się również w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscach innych niż sie-

dziba Zamawiającego, a uzasadnionych charakterem świadczonych usług (na terenie 

m. st. Warszawy); 

c) w ramach części III zamówienia - co do zasady w siedzibie Wykonawcy (Zamawiający przewi-

duje świadczenie usług zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Świadczenie 

usług może odbywać się również w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscach innych niż sie-

dziba Zamawiającego, a uzasadnionych charakterem świadczonych usług (na terenie 

m st. Warszawy i miasta Kielce); 

d) co do zasady w siedzibie Wykonawcy (Zamawiający przewiduje świadczenie usług zdalnie za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej). Świadczenie usług może odbywać się również 

w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscach innych niż siedziba Zamawiającego, a uzasad-

nionych charakterem świadczonych usług (na terenie m.st. Warszawy). 

 

3. Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV) 

79100000-5 Usługi prawnicze 

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i za-

bezpieczania 

79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego; 

79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 

 

4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części I 

 

a. Przedmiot Zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia w ramach Części I jest świadczenie usługi kompleksowego przeprowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy aparatury metrologicznej (B+R) i sprzętu 

IT w projekcie KAMPUS, przy czym:  

 usługa dotyczyć będzie 15 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE; 

 przedmiotem ww. postępowań będą w przeważającej części dostawy aparatury badawczo-po-

miarowej; 

 Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, które będzie polegać na zlece-

niu dodatkowych postępowań (ponad zakres podstawowych 15), maksymalnie 27 postępo-

wań w cenie jednostkowej zaproponowanej przez wykonawcę w złożonej ofercie. Zlecenie re-

alizacji zakresu objętego prawem opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości 15 postępowań z zakresu 

podstawowego i w takim wypadku termin realizacji zamówienia, jeśli będzie to konieczne, zo-

stanie wydłużony o dodatkowe 6 miesięcy. Realizując prawo opcji wykonawca otrzyma wyna-

grodzenie będące sumą cen jednostkowych odpowiednich do zastosowanej procedury. Zama-

wiający w ramach zakresu opcjonalnego zamówienia, nie gwarantuje zlecania usług we wska-

zanym powyżej wymiarze i z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia.  

 

b. Zakres Przedmiotu Zamówienia 

Usługa obejmuje realizację wszystkich czynności niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego, 

w szczególności: 

1) doradztwo ekspertów ds. zamówień publicznych w zakresie procedur określonych w ustawie 

Pzp; 



 

 

2) weryfikację przekazanych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących zlecanych zamó-

wień pod kątem ich kompletności, spójności oraz zgodności z przepisami ustawy Prawo zamó-

wień publicznych oraz aktami wewnętrznymi Zamawiającego;  

3) przygotowywanie interpretacji przepisów prawnych związanych z zamówieniami publicznymi 

oraz zawieranymi umowami; 

4) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania; 

5) dokonywanie publikacji postępowań na platformie Zamawiającego, (Platforma Zakupowa, do-

stępna pod adresem: https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl/app/login) wraz z przygotowa-

niem ogłoszenia o zamówieniu do publikacji; 

6) obsługę postępowań na etapie od publikacji do otwarcia ofert, w tym udział w pracach komisji 

przetargowej, udzielanie odpowiedzi na pytania, dokonywanie modyfikacji specyfikacji/ogłosze-

nia i innych czynności na tym etapie (przy czym odpowiedzi w zakresie merytorycznym będą 

konsultowane z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie przekazanego opisu przedmiotu 

zamówienia lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego);  

7) sporządzanie opinii lub notatek w zakresie problemów pojawiających się podczas prowadzenia 

procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

8) dokonywanie czynności otwarcia ofert oraz przygotowania i publikacji informacji z ich otwarcia, 

a także ich weryfikacji z dokumentacją postępowania,  

9) dokonywanie czynności związanych z wyborem oferty najkorzystniejszej wraz z publikacją tej 

informacji, 

10) dokonywanie wszystkich czynności mających na celu podpisanie umowy, w tym przygotowanie 

umowy do podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego, przygotowanie ogłoszenia o udzie-

leniu zamówienia; 

11) w przypadku złożenia odwołania dotyczącego przeprowadzonego postępowania, Wykonawca 

wraz z osobami merytorycznymi wskazanymi przez Zamawiającego, zobowiązany będzie do 

przygotowania wkładu merytorycznego do odpowiedzi na odwołanie oraz – w przypadku 

uwzględnienia odwołania – do przeprowadzenia czynności nakazanych w wyroku KIO lub żą-

danych w przyjętym odwołaniu. 

12) sporządzenie protokołu z postępowania; 

13) przygotowanie zestawienia wykonanych zadań zawierającego informacje niezbędne do przy-

gotowania rocznego sprawozdania składanego przez Zamawiającego do Urzędu Zamówień 

Publicznych. 

Wszystkie opisane wyżej czynności wykonywane będą na wzorach dokumentów udostępnionych przez 

Zamawiającego lub na wzorach dokumentów stanowiących załączniki do powszechnie obowiązujących 

przepisów wykonawczych do ustawy Pzp. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych czynności z należytą starannością, z zacho-

waniem terminów wynikających z ustawy Pzp.  

 

c. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca zrealizuje zamówienie w okresie 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Według harmo-

nogramu Zamawiającego, opublikowanie pierwszego postępowania powinno nastąpić najpóźniej 

w sierpniu 2021 r.  

Zamawiający szacuje, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane 

przez minimum 24 godzin tygodniowo przez każdego z 2 ekspertów ds. zamówień publicznych 

przez cały okres realizacji umowy. 
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d. Forma realizacji postępowań 

Preferowanymi formami przeprowadzenia postępowań przez Zamawiającego są następujące proce-

dury: 

a) w odniesieniu do postępowań co do których, ze względu na ich wartość konieczne będzie opu-

blikowanie ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE (dalej zwane „postępowaniami unijnymi”), Za-

mawiający oczekuje przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego, o którym mowa 

w art. 132 ustawy Pzp; 

b) w odniesieniu do postępowań w przypadku, których konieczne będzie opublikowanie ogłosze-

nia w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej zwane „postępowaniami krajowymi”), Zamawia-

jący oczekuje przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 275 pkt 2) ustawy Pzp. 

Zamawiający dopuszcza sytuację, gdy za zgodą Zamawiającego i w zgodzie z przepisami ustawy Pzp, 

Wykonawca przeprowadzi postępowania w innej niż wskazane wyżej procedury. Sytuacja taka musi 

być uzasadniona interesem Zamawiającego i „ekonomiką” postępowania, tj. musi skrócić czas przewi-

dywany na udzielenie zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem uwag i wytycz-

nych Zamawiającego. 

 

e. Wymagania Zamawiającego dot. osób skierowanych do realizacji zamówienia  

Zamawiający oczekuje, że wykonawca do realizacji zamówienia skieruje co najmniej dwie osoby – 

ekspertów ds. zamówień publicznych. Osoby te będą realizowały przedmiot zamówienia w uzgod-

nieniu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego. Zamawiający wymaga, by osoby skierowane do 

realizacji zamówienia legitymowały się doświadczeniem w prowadzeniu postępowań o udzielenie za-

mówień publicznych. 

Zamawiający szacuje, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane 

w wymiarze minimum 24 godzin tygodniowo przez każdego z 2 ekspertów ds. zamówień publicz-

nych – przez cały okres realizacji umowy. Osoby te mają być dostępne do kontaktów telefonicznych lub 

telekonferencyjnych w dni robocze pomiędzy godziną 9:00 a 15:00. 

Zamawiający przewiduje świadczenie usługi w formie hybrydowej, tj. zarówno zdalnie za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej, jak i w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscach innych niż siedziba 

Zamawiającego, a uzasadnionych charakterem świadczonych usług na terenie Rzeczypospolitej Pol-

skiej (na terenie m. st. Warszawy). W przypadku potrzeby świadczenia usługi w siedzibie Zamawiają-

cego Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia biurowe.  

Jeżeli zajdzie taka konieczność Zamawiający będzie wymagał, aby jeden z ekspertów ds. zamówień 

publicznych dedykowanych do realizacji zamówienia, co najmniej raz na 2 tygodnie realizował czynno-

ści objęte przedmiotem zamówienia w siedzibie Zamawiającego (1 dzień roboczy w wymiarze 8h).  

 

f. Wymagania techniczno-organizacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia osób realizujących zamówienie w komputery przenośne 

oraz oprogramowanie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia 

osobom realizującym zamówienie stałego dostępu do Internetu.  

Zamawiający umożliwi ekspertom ds. zamówień publicznych przebywającym w jego siedzibie dokony-

wanie wydruków na swoim sprzęcie.  

Wykonawca będzie prowadził rejestr realizowanych czynności i przepracowanych godzin, z uwzględ-

nieniem czasu rozpoczęcia i zakończenia realizacji danej sprawy (postępowania). Rejestr poszczegól-

nych zadań i przepracowanych godzin za dany miesiąc, opatrzony podpisem osoby upoważnionej do 



 

 

reprezentowania wykonawcy, w terminie do 5-tego dnia miesiąca następującego po okresie sprawoz-

dawczym, przedstawiony zostanie do merytorycznej akceptacji przez upoważnioną osobę ze strony Za-

mawiającego. Po jego zatwierdzeniu rejestr ten stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wy-

konawcę faktur. Uwagi i zastrzeżenia do rejestru, o którym mowa powyżej, Zamawiający zobowiązany 

jest przekazać Wykonawcy najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania ww. dokumentu. Brak 

zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania ww. rejestru 

traktuje się jako przyjęcie rejestru bez uwag. 

Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o ryzykach związanych z realizacją Przed-

miotu Zamawiającego.  

 

g. Wynagrodzenie 

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Przy przygotowywaniu informacji o szacunkowej 

wartości zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić przeprowadzenie 13 postępowań unijnych 

(w tym 12 bez podziału na części i 1 z podziałem na części) oraz 2 postępowań krajowych, w okresie 

18 miesięcy od daty podpisania umowy. Składając informację o szacunkowej wartości zamówienia Wy-

konawca, poza ceną ryczałtową, zobowiązany będzie do podania cen jednostkowych za: 

 przeprowadzenie jednego postępowania unijnego, 

 przeprowadzenia jednego postępowania krajowego, 

przy czym podana cena ryczałtowa musi być sumą iloczynów cen jednostkowych 13 postępowań unij-

nych (w tym 12 bez podziału na części i 1 z podziałem na części) i 2 krajowych.  

Zamawiający zastrzega że cena za przeprowadzenie jednego postępowania unijnego podzielonego na 

części będzie stanowić 150 % ceny za przeprowadzenie jednego postępowania unijnego bez podziału 

na części.  

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane co miesiąc w okresie trwania umowy w równych czę-

ściach po podzieleniu całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego na 18 części.  

 

h. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja usług będzie następować na podstawie zlecenia Zamawiającego.  

Termin na przygotowanie dokumentacji SIWZ  postępowania wynosi 14 dni od dnia przekazania zlece-

nia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, proponowanymi warunkami udziału w postępowaniu, pro-

ponowanymi kryteriami oceny ofert oraz oczekiwanymi istotnymi postanowieniami umownymi. W tym 

terminie wykonawca przygotuje dokumentację (specyfikację, ogłoszenia, wzór umowy i inne niezbędne 

dokumenty, przy czym wzór umowy zostanie przygotowany we współpracy z radcą prawnym wskaza-

nym przez Zamawiającego) w celu publikacji postępowania.  

W terminie 3 dni od dnia otrzymania zlecenia wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu braki 

w przekazanej dokumentacji lub konieczność jej uzupełnienia. Czas pomiędzy przekazaniem informacji, 

o której mowa w zdaniu pierwszym, a dostarczeniem wykonawcy kompletnej dokumentacji, nie będzie 

wliczany do terminu realizacji zlecenia.  

Przed opublikowaniem postępowania wymagane jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przygo-

towanej dokumentacji. Opublikowanie postępowania winno nastąpić w terminie 1 dnia roboczego od 

momentu zaakceptowania dokumentacji. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wszystkich postępowań (15) jednocześnie – w okre-

sie 3 następujących po sobie miesięcy, w celu ich jednoczesnego przygotowania do publikacji. Zama-

wiający, planując zlecenie wszystkich postępowań łącznie, poinformuje o tym fakcie Wykonawcę na 



 

 

piśmie lub drogą elektroniczną. W tym wypadku termin na przygotowanie postępowań wynosi 30 dni od 

dnia przekazania zlecenia i dokumentacji przez Zamawiającego.  

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia przepisy ustawy Pzp lub inne przepisy powszechnie obowiązujące 

będą przewidywały terminy ustawowe lub sądowe, to Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowa-

nia dokumentów lub odpowiedzi w terminie krótszym o co najmniej 1 dzień roboczy przed upływem tych 

terminów. 

Osoby fizyczne występujące w imieniu wykonawcy i wykonujące na jego zlecenie czynności związane 

z realizacją zamówienia, składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu powiązań kapitałowych lub osobowych, 

o których mowa w ustawie Pzp, w odniesieniu do wykonawców lub potencjalnych wykonawców, z któ-

rymi będą miały styczność przy realizacji zamówienia.  

Osoby wykonujące czynności w ramach przedmiotowego postępowania, na podstawie decyzji Kierow-

nika Zamawiającego mogą zostać powołane do składu komisji przetargowej i w takim przypadku będą 

pełniły rolę Sekretarza Komisji przetargowej.  

 

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części II 

 

a. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia w ramach Części II jest świadczenie usług doradztwa prawnego i reprezen-

tacji prawnej przy realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy aparatury me-

trologicznej i sprzętu IT w projekcie KAMPUS opisanych w ramach Części I zamówienia. 

b. Zakres zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje doradztwo o charakterze prawnym i reprezentację prawną Zamawia-

jącego przy realizacji wszystkich czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych wskaza-

nych w części I zamówienia. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie w szcze-

gólności: 

1) świadczył usługi doradztwa prawnego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych 

w szczególności poprzez: 

 dokonywanie formalnoprawnej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień pod 

kątem ich kompletności, spójności oraz zgodności z przepisami ustawy Pzp oraz we-

wnętrznymi regulacjami Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem konieczno-

ści ograniczenia ryzyka i zagrożeń dla Zamawiającego; 

 udziału wraz z Zamawiającym i przedstawicielami innych podmiotów wskazanych 

przez Zamawiającego w opracowywaniu i weryfikacji elementów dokumentacji SIWZ 

oraz wkładu do odpowiedzi na odwołania; 

 udziału w komisjach przetargowych; 

 przygotowywaniu wyjaśnień treści SIWZ w formie odpowiedzi na pytania uczestników 

postępowań dot. ich prawnych aspektów, IPU i wzorów umów oraz dokonywanie nie-

zbędnych zmian w tych dokumentach; 

 reprezentację Zamawiającego przed Krajowa Izbą Odwoławczą oraz sądami po-

wszechnymi; 

 uczestnictwo w spotkaniach wewnętrznych Zamawiającego, spotkaniach zewnętrz-

nych z udziałem Zamawiającego lub w imieniu Zamawiającego z podmiotami ze-

wnętrznymi; 

 dokonywanie oceny prawnej dokumentów i materiałów opracowywanych i przekazy-

wanych przez Zamawiającego oraz inne podmioty, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności ograniczenia ryzyka i zagrożeń dla Zamawiającego; 

 zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, które będzie polegać 

na zleceniu doradztwa prawnego przy przeprowadzeniu dodatkowych postepowań 



 

 

(ponad zakres podstawowych 15), maksymalnie 27 postępowań w cenie jednostkowej 

zaproponowanej przez wykonawcę w złożonej ofercie. Zlecenie realizacji zakresu ob-

jętego prawem opcji nastąpi po wyczerpaniu kwoty przeznaczonej na realizację zamó-

wienia i w takim wypadku termin realizacji zamówienia, jeśli będzie to konieczne, zo-

stanie wydłużony o dodatkowe 6 miesięcy. Zamawiający w ramach zakresu opcjonal-

nego zamówienia, nie gwarantuje zlecania usług we wskazanym powyżej wymiarze 

i z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. 

 

2) sporządzał opinie prawne, analizy, memoranda informacyjne oraz inne materiały dotyczące 

zagadnień problematycznych z obszaru zamówień publicznych a także projekty pism, umów, 

aneksów, porozumień i innych dokumentów. 

Świadczenie usług odbywać się będzie według potrzeb i wskazań Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych czynności z należytą starannością z zachowa-

niem terminów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest 

informować Zamawiającego o ryzykach związanych z realizacją Przedmiotu Zamawiającego.  

 

c. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy.  

Zamawiający szacuje, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane 

w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo przez cały okres realizacji umowy. 

 

d. Wymagania Zamawiającego dot. osób skierowanych do realizacji zamówienia  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje co najmniej jedną osobę 

posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego lub wykonu-

jącą zawód na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagra-

nicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, która legitymuje się doświadczeniem 

w świadczeniu usług wsparcia zamawiającego w rozumieniu ustawy Pzp w zakresie przygotowania lub 

prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp. 

Zamawiający szacuje, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane 

w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo przez cały okres realizacji umowy. Osoba wyznaczona do 

realizacji zamówienia powinna być dostępna do kontaktów telefonicznych lub telekonferencyjnych w dni 

robocze pomiędzy godziną 9:00 a 15:00.  

Świadczenie usług będzie odbywać się co do zasady w siedzibie Wykonawcy (Zamawiający przewiduje 

świadczenie usług zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Świadczenie usług może 

odbywać się również w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscach innych niż siedziba Zamawiającego, 

a uzasadnionych charakterem świadczonych usług  (na terenie m. st. Warszawy). 

 

e. Wymagania techniczno-organizacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia osoby realizującej zamówienie w komputer przenośny 

oraz oprogramowanie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia 

jej stałego dostępu do Internetu.  

 

 

 



 

 

f. Wynagrodzenie 

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za świadczenie usług doradztwa prawnego i repre-

zentacji prawnej przy realizacji postępowań opisanych w ramach Części I zamówienia, w tym reprezen-

tacji Zamawiającego w co najmniej 4 postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Składając informację o szacunkowej wartości zamówienia Wykonawca, poza ceną ryczałtową, zobo-

wiązany będzie do podania cen jednostkowych za: 

 Świadczenie usług doradztwa prawnego w ramach realizacji postępowania unijnego;  

 Świadczenie usług doradztwa prawnego w ramach realizacji postępowania krajowego; 

 Świadczenie usług doradztwa prawnego oraz reprezentacji w postępowaniu przed KIO, 

Zamawiający zastrzega że cena za świadczenie usługi doradztwa prawnego w ramach realizacji jed-

nego postępowania unijnego podzielonego na części będzie stanowić 150 % ceny za świadczenie do-

radztwa prawnego w ramach realizacji jednego postępowania unijnego bez podziału na części, przy 

czym cena ryczałtowa musi być sumą iloczynów cen jednostkowych 13 postępowań unijnych (12 bez 

podziału na części, 1 z podziałem na części), 2 krajowych i 4 postępowań odwoławczych przed KIO 

 

g. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja usług będzie następować na podstawie zlecenia Zamawiającego.  

Termin realizacji zlecenia będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym, przy czym nie może być 

dłuższy niż 7 dni roboczych. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji wszystkich postępowań określonych w Części I (15) 

jednocześnie – w okresie 3 następujących po sobie miesięcy, w celu ich jednoczesnego przygotowania 

do publikacji. W tym wypadku termin na realizację poszczególnych zleceń dot. ww. postępowań nie 

może być dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia przekazania danego zlecenia.  

Osoby fizyczne występujące w imieniu Wykonawcy i wykonujące na jego zlecenie czynności związane 

z realizacją zamówienia, składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu powiązań kapitałowych lub osobowych,  
o których mowa w ustawie Pzp, w odniesieniu do wykonawców lub potencjalnych wykonawców, z któ-

rymi będą miała styczność przy realizacji zamówienia.  

 

6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części III 

 

a. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia w ramach Części III jest kompleksowa obsługa prawna umów związanych 

budową zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przed-

sięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”, tj. 

 Umowy na roboty budowlane zawartej z generalnym wykonawcą wyłonionym po przeprowa-

dzeniu postępowania przetargowego, którego dokumentacja dostępna jest pod linkiem: 

https://zamowienia.gum.gov.pl/pn/gum/demand/notice/public/4446/details; 

 Umowy na świadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla ww. inwestycji zawartej z wykonawcą 

wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, którego dokumentacja do-

stępna jest pod linkiem: https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-gum/de-

mand/notice/public/20594/details. 

b. Zakres zamówienia 

https://zamowienia.gum.gov.pl/pn/gum/demand/notice/public/4446/details
https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-gum/demand/notice/public/20594/details
https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-gum/demand/notice/public/20594/details


 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę prawną zawartych przez Zamawiającego umów 

związanych budową zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzy-

szącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” 

w tym w szczególności: 

1) sporządzanie opinii prawnych, analiz, memorand informacyjnych oraz innych materiałów doty-

czących zagadnień problematycznych związanych z realizacją ww. umów a także projektów 

pism do Wykonawców, umów, aneksów, porozumień i innych dokumentów; 

2) przygotowywanie dokumentów wewnętrznych, w tym procedur wewnętrznych Zamawiające-

go związanych z realizacją ww. umów; 

3) uczestnictwo w spotkaniach wewnętrznych Zamawiającego, spotkaniach zewnętrznych 

z udziałem Zamawiającego lub w imieniu Zamawiającego z podmiotami zewnętrznymi, w tym 

z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych i Inwestorem Zastępczym; 

4) uczestnictwo w negocjacjach z Wykonawcami obsługiwanych umów; 

5) opracowywanie interdyscyplinarnych rekomendacji dotyczących kluczowych rozwiązań syste-

mowych dla Zamawiającego, analizy ryzyka i zagrożeń o charakterze prawnym – w ramach 

obsługiwanych umów; 

6) obsługa roszczeń związanych z realizacją ww. umów i reprezentowanie Zamawiającego przed 

organami władzy publicznej, Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, arbitrażowymi, ad-

ministracyjnymi, rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, instytucjami UE, w charakterze 

pełnomocnika Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją ww. umów; 

7) informowanie Zamawiającego o zmianach przepisów prawa wpływających na realizację ww. 

inwestycji. 

Świadczenie usług odbywać się będzie według potrzeb i wskazań Zamawiającego. Zamawiający nie 

gwarantuje zlecania usług we wskazanym poniżej wymiarze i z tego tytułu Wykonawcy nie będą przy-

sługiwać żadne roszczenia. 

Zamawiający oczekuje świadczenia doradztwa prawnego przy obsłudze ww. umów w następujących 

obszarach: 

 prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów; 

 prawo budowlane; 

 prawo administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem procesu uzyskiwania niezbędnych 

uzgodnień, zezwoleń, zgód i dokumentacji związanych z realizacją procesu budowalnego; 

 prawo energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki umów przyłączeniowych; 

 prawo telekomunikacyjne; 

 prawo metrologiczne; 

 zamówienia publiczne;  

 prawo nowych technologii; 

 prawo własności intelektualnej;  

 finanse, w tym finanse publiczne i rachunkowość; przepływ środków finansowych; 

 prawo ochrony danych osobowych; 

 prawo ubezpieczeniowe; 

 prawo dot. funduszy UE. 

 

c. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 26 miesięcy od daty podpisania umowy lub do 

chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w zależności od tego, które ze 

zdarzeń nastąpi wcześniej, jednak nie później niż do 30.11.2023 r. 

Zamawiający szacuje, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane 

w wymiarze nie większym niż 30 godzin miesięcznie przez cały okres realizacji umowy. Całkowite sza-

cunkowe zaangażowanie wykonawcy estymowane jest na 780 godzin pracy.  



 

 

 

d. Wymagania Zamawiającego dot. osób skierowanych do realizacji zamówienia  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje co najmniej jedną osobę po-

siadającą uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego lub wykonującą zawód 

na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy 

prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, która legitymuje się doświadczeniem w świadczeniu usług doradz-

twa prawnego przy realizacji inwestycji budowlanych. 

Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia powinna być dostępna do kontaktów telefonicznych lub 

telekonferencyjnych w dni robocze pomiędzy godziną 9:00 a 15:00.  

Świadczenie usług będzie odbywać się co do zasady w siedzibie Wykonawcy (Zamawiający przewiduje 

świadczenie usług zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Świadczenie usług może 

odbywać się również w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscach innych niż siedziba Zamawiającego, 

a uzasadnionych charakterem świadczonych usług  (na terenie m. st. Warszawy i miasta Kielce). Czas 

niezbędny na dojazd do miejsc wskazanych powyżej przez Zamawiającego nie jest wliczany do liczby 

godzin przeznaczonych na realizację danego Zlecenia. Wykonawcy z tego tytułu nie należy się dodat-

kowe wynagrodzenie 

 

e. Wymagania techniczno-organizacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia osoby realizującej zamówienie w komputer przenośny 

oraz oprogramowanie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia 

jej stałego dostępu do Internetu w przypadku wykonywania usług poza siedzibą Wykonawcy.  

 

f. Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie na podstawie przekazanego przez Wykonawcę wykazu zle-

ceń i będzie równe iloczynowi stawki za godzinę pracy Wykonawcy i liczby godzin poświęconych na 

realizację usług doradztwa w danym miesiącu. 

 

g. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

Powierzenie świadczenia konkretnej usługi następować będzie w chwili przekazania przez Zamawiają-

cego Wykonawcy odpowiedniego zlecenia oraz dokumentów i informacji związanych ze zleceniem (Zle-

cenie).  

Wykonawca przedstawi wycenę Zlecenia niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie 1 dnia robo-

czego od dnia otrzymania kompletnego Zlecenia. Wykonawca będzie obowiązany zrealizować przed-

miot Zlecenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych chyba, 

że Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie tego terminu z uwagi na skomplikowany charakter za-

gadnienia prawnego objętego Zleceniem.  

Na wniosek Zamawiającego realizacja przedmiotu Zlecenia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 dni 

robocze, jeżeli jest to uzasadnione priorytetowym charakterem Zlecenia (Tryb Pilny). Zamawiający bę-

dzie mógł uruchomić tryb pilny maksymalnie 1 raz w każdym miesiącu świadczenia usług.  

Usługi będą świadczone w formie określonej każdorazowo przez Zamawiającego w Zleceniu, a jeżeli 

Zamawiający nie określi formy świadczenia usług – w formie, która będzie najbardziej odpowiednia dla 

charakteru danej czynności. 

W przypadku, gdy świadczenie konkretnej usługi wymaga posiadania upoważnienia do działania w imie-

niu Zamawiającego, Zamawiający wystawi – na wniosek Wykonawcy –  pełnomocnikowi wskazanemu 



 

 

przez Wykonawcę pełnomocnictwo obejmujące zakres spraw, jakie Wykonawca ma prowadzić na rzecz 

Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie i z odpowiednim wyprzedzeniem zgłaszać będzie konicz-

ność zmiany treści udzielonych pełnomocnictw oraz konieczność udzielenia pełnomocnictw w zakresie 

koniecznym do należytego wykonywania Przedmiotu Zamówienia. 

 

7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części IV 

 

a. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia w ramach Części IV jest przygotowanie opinii prawnej i rekomendacji doty-

czącej docelowej formy organizacyjno-prawnej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego 

Urzędu Miar. 

 

b. Zakres zamówienia 

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar zostanie wybudowany w związku z reali-

zacją przez GUM i Politechnikę Świętokrzyską projektu (nr RPSW.01.01.00-26-0001/20) współfinanso-

wanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Wsparcie infra-

struktury B+R Osi I Innowacje i nauka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2014-2020 (link do postępowania na Generalnego Wykonawcę robót budowlanych: 

https://zamowienia.gum.gov.pl/pn/gum/demand/notice/public/4446/details ).  

Wykonawca przygotuje opinię prawną, w której przedstawi co najmniej 3 możliwe do wdrożenia warianty 

formy organizacyjno-prawnej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Dla 

każdego z ww. 3 wariantów Wykonawca przedstawi: 

a) rozwiązania dotyczące struktury i podstawy prawnej zatrudnienia personelu KAMPUSU, 

b) rozwiązania dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy Współzamawiającymi (GUM i PŚk),  
w tym rozliczeń finansowych związanych z kosztami utrzymania i funkcjonowania ŚKLGUM, 

c) rozwiązania dotyczące relacji pomiędzy ŚKLGUM podmiotami realizującymi Projekt (GUM i 

PŚk) w kontekście finansowania projektu z funduszy UE. 

Zamawiający oczekuje: 

 przeprowadzenia analizy SWOT dla każdego wariantu; 

 przeprowadzenia analizy ryzyk o charakterze prawnym, finansowym (w kontekście wymogów 

dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE, uwarunkowań sektora finansów pu-

blicznych oraz założeń Projektu), organizacyjnym i zarządczym dla każdego wariantu. 

Opinia prawna powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania organizacyjne i prawne Projektu KAM-

PUS w zakresie zasad jego finansowania, realizacji i utrzymania jego efektów, w szczególności wyni-

kające z: 

a) Porozumienia o dofinansowaniu Projektu i wytycznych UE; 

b) Studium Wykonalności Projektu; 

c) przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

d) uwarunkowań instytucjonalnych GUM i Politechniki Świętokrzyskiej (PŚk – publiczna szkoła 

wyższa, GUM – jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy o finansach publicznych; 

e) postanowień umowy konsorcjum łączącej GUM i Politechnikę Świętokrzyską. 

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przedstawi rekomendację najbardziej efektywnej formy  funkcjo-

nowania ŚKLGUM z uwzględnieniem powyżej wskazanych aspektów. Analiza  powinna określić warunki  

organizacyjno-prawne, finansowe i pracownicze, niezbędne do funkcjonowania ŚKLGUM, a także do 

realizacji działalności B+R oraz działalności komercyjnej wynikającej z założeń projektu.  

 

https://zamowienia.gum.gov.pl/pn/gum/demand/notice/public/4446/details


 

 

c. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy. 

d. Wymagania Zamawiającego dot. osób skierowanych do realizacji zamówienia  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje co najmniej jedną osobę 

posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego lub wykonu-

jącą zawód na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagra-

nicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Świadczenie usług będzie odbywać się co do zasady w siedzibie Wykonawcy (Zamawiający przewiduje 

świadczenie usług zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Świadczenie usług może 

odbywać się również w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscach innych niż siedziba Zamawiającego, 

a uzasadnionych charakterem świadczonych usług (na terenie m. st. Warszawy).  

e. Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru analizy praw-

nej stanowiącej przedmiot zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

Informacja o szacunkowej wartości zamówienia 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………............... 

SKŁADAMY INFORMACJĘ dotyczącą ustalenia szacunkowej wartości Przedmiotu Zamówienia opisa-

nego szczegółowo w Ogłoszeniu w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głów-

nego Urzędu Miar – Etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Część I zamówienia: 

Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa zł. 
brutto 

Ilość Cena całkowita pozycji w zł brutto 
(cena jednostkowa razy ilość) 

Przeprowadzenie 1 postę-
powania unijnego bez po-
działu na części 

 
…................................. zł 12 

 
................................................ zł 

Przeprowadzenie 1 postę-
powania unijnego z podzia-
łem na części (150 % ceny 
za przeprowadzenie jed-
nego postępowania unij-
nego bez podziału na czę-
ści) 

…................................. zł 1 
 

................................................ zł 

Przeprowadzenie 1 postę-
powania krajowego 

 
….................................. zł 

2 
 
…............................................ zł 

Cena całkowita  w zł brutto 
(suma cena z kol. 4) 

    
    
………………………………..........
… zł 

  

Część II zamówienia: 

Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa zł. 
brutto 

Ilość Cena całkowita pozycji w zł brutto 
(cena jednostkowa razy ilość) 

Świadczenie usług doradztwa 
prawnego w ramach realizacji 
1 postępowania unijnego bez 
podziału na części 

 
 
................................ zł 

12 

 
 
….............................................. zł 

Świadczenie usług doradztwa 
prawnego w ramach realizacji 
1 postępowania unijnego z 
podziałem na części (150 % 
ceny za świadczenie usługi 
doradztwa prawnego w ra-
mach realizacji jednego po-
stępowania unijnego bez po-
działu na części) 

................................ zł 1 ................................ zł 

Świadczenie usług doradztwa 
prawnego w ramach realizacji 
1 postępowania krajowego 

 
................................. zł 2 

 
….............................................. zł 

Świadczenie usług doradztwa 
prawnego oraz reprezentacji 
w postępowaniu przed KIO 

 
................................. zł 4 

 
................................................. zł 

Cena całkowita  w zł brutto 
(suma cena z kol. 4) 

   ………………………………...........
.… zł 

  



 

 

Część III zamówienia: 

Kompleksowa obsługa prawna 
umów związanych budową ze-
społu budynków wraz z zago-
spodarowaniem terenu i infra-
strukturą towarzyszącą dla 
przedsięwzięcia o nazwie: 
„Świętokrzyski Kampus Labo-
ratoryjny Głównego Urzędu 
Miar – Etap I” 

Koszt 1 
godziny 
świadcze-
nia usługi 
(zł. netto) 

Koszt 1 go-
dziny świad-
czenia usługi 
(zł. brutto) 

Stawka  
podatku 
VAT 

Liczba szaco-
wanych godzin 
świadczenia 
usługi w ciągu 
26 m-cy 

Cena całkowita 
w zł brutto (cena 
1 godziny razy 
780) 

…………. 
zł 

 
 

…………….. 
zł 

  
 

780 

 
 

……………… zł 

Część IV zamówienia: 

Oferuję cenę ............. zł brutto za “Przygotowanie opinii prawnej i rekomendacji dotyczącej docelowej 

formy organizacyjno-prawnej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.” 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy 


