Załącznik nr 1. Rozeznanie cenowe. *

ROZEZNANIE CENOWE
z dnia 12.02.2021 r.
I. Podmiot prowadzący:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny,
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice,
NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu: usługi prawne na 2021 rok.
Szczegółowy opis
Obsługa prawna w zakresie prawa krajowego i UE w tym orzecznictwa w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu ochrony interesów Stowarzyszenia na rok
2021, obejmujących:
1. bieżące doradztwo prawne w tym sporządzanie opinii prawnych dot. zwykłych spraw związanych
z prowadzeniem biura w zakresie realizacji zadań bieżących,
2. opracowywanie, opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych,
3. pomoc w opracowaniu dokumentów na posiedzenia władz Lokalnej Grupy Działania (LGD) oraz
opracowanie i opiniowanie uchwał;
4. możliwa obsługę i udział zebraniach członków Stowarzyszenia lub innych posiedzeń organów
Stowarzyszenia;
5. reprezentację w sprawach sądowych oraz w innych sprawach spornych,
6. doradztwo i przygotowanie pism odwoławczych oraz procesowych,
7. prowadzenie i przygotowanie negocjacji i mediacji przed procesowych oraz polubownych,
8. znajomość orzecznictwa i/lub interpretacji wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ofercie proszę podać cenę brutto za godzinę pracy, która obowiązywać będzie przez cały 2021 rok
Forma rozliczenia usługi: faktura lub rachunek w przypadku zawarcia umowy zlecenia, płatne
w terminie 7 dni.
III. Miejsce i termin zgłoszenia oferty:
Oferent przedstawi Stowarzyszeniu propozycję cenową mającą wpływ na wybór oferenta, najpóźniej
do 22/02/2021 r., do godziny: 12:00 na adres e-mail: biuro@annaland.pl i/lub telefonicznie i/lub osobiście.
IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami
Maria Muc-Łysy – Główny Specjalista ds. finansów i sprawozdawczości, Telefon: 77 44 67 130, e-mail:
biuro@annaland.pl.
V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
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Termin wykonania zamówienia: zlecenie mailowe klienta realizowane w terminie do 4 dni roboczych
przez wybranego wykonawcę.

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują:

1. doświadczenie we współpracy z LGD w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
2. gwarancja niezmienności ceny do końca 2021 r.;
3. doświadczenie w prowadzeniu spraw procesowych;
4. najniższa cena godzinowa obejmująca koszt usługi.
VII. Klauzule rozeznania cenowego.
A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.
B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość rezygnacji z rozeznania bez podania przyczyny.
C. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie
rozpoznanie rynku.
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