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Szczecin, dnia 9  lutego 2022 roku 
 
 
 
Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
ul. Schroegera 82/126 
01-828 Warszawa 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w przedmiocie  

przy obsługi prawnej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 

 
 
 

Działając w imieniu Zamawiającego tj. Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Pediatryczne z siedzibą w 
Warszawie, pod adresem: ul. Schroegera 82/126, 01-828 Warszawa (wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego- 
rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047969, REGON: 000811483 (zwane dalej: Stowarzyszenie lub 
PTP)), niniejszym występujemy z poniższym zapytaniem ofertowym, które nie stanowi przedmiotu 
zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej Stowarzyszenia w zakresie bieżącej 
działalności Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie:  

a) udziału w opracowywaniu i opiniowanie dokumentów związanych z trwającymi 
postępowaniami, 

b) przygotowywaniu ekspertyz i opinii związanych ze stosowaniem lub wykładnią przepisów 
prawa, 

c) prowadzenie spotkań z kontrahentami oraz spotkań roboczych dla pracowników 
Zamawiającego w formie zdalnej lub stacjonarnej, przy czym Zamawiający zastrzega, że 
organizacja takich spotkań będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego i będzie się 
odbywać prawdopodobnie nie częściej niż raz na kwartał, 

d) świadczeniu dyżurów w formie zdalnej lub stacjonarnej w siedzibie PTP, 
e) reprezentowaniu PTP w kontaktach z urzędami, organami administracji publicznej oraz 

do składania oświadczeń i wniosków procesowych w kontaktach z wymienionymi 
podmiotami, 

f) reprezentowanie PTP w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych, 
mediacyjnych, administracyjnych w jak najszerszym zakresie, w tym do składania: 
wniosków, pozwów, środków zaskarżeń, składania wszelkich oświadczeń i zastępowania 
w postępowaniach sądowych i administracyjnych we wszelkich sprawach i we wszelkich 
instancjach, 

g) doradztwie i reprezentowania PTP w zakresie: 
 zawierania umów o współpracę, umów o pracę, zlecenia, o dzieło i podobnych, 
 udziału w przetargach oraz prowadzenia negocjacji,  
 dokonywania wszelkich płatności, również podatków,  
 zaciągania zobowiązań wekslowych, w tym podpisywania weksli „in blanco”, 

deklaracji wekslowych oraz wystawiania poręczeń wekslowych,  
 otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w bankach, 
 podejmowania wszelkich czynności w zakresie współpracy z bankami, w tym 

zaciągania wszelkiego rodzaju zobowiązań (w tym kredytów i pożyczek), 



 

2 z 4 
 

 składania oraz odbierania wszelkiego rodzaju pism, wniosków, podań, 
dokumentów, korespondencji, przesyłek (również poleconych lub 
wartościowych) i oświadczeń, 

 występowania o wydanie wszelkich dokumentów, decyzji i zezwoleń,  
2. Zamawiający nie określa ani maksymalnej, ani minimalnej liczby spraw, które zostaną powierzone 

Wykonawcy w okresie realizacji zamówienia. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę to, że liczba 
spraw powierzonych mu w poszczególnych miesiącach może być różna. 

3. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy przez 
okres 36 mcy miesięcy. Zamawiający informuje, że rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi 
najwcześniej po przeprowadzeniu procedury wyboru oferty najkorzystniejszej w tym 
postępowaniu. Przewidywany termin zawarcia umowy to 15. 04. 2022 r. 

4. Oferty częściowe: Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
5. Kontakt z Zamawiającym: 

1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, przekazywane Zamawiającemu 
w postępowaniu, powinny mieć formę skanów oraz należy przesyłać je za pomocą poczty 
elektronicznej e-mail na adres: sekretariat@ptp.edu.pl 

2) Wykonawca w ofercie wskaże Zamawiającemu osobę odpowiedzialną za obsługę całości 
zamówienia i poda dane kontaktowe tej osoby (lub osoby zastępującej). Zamawiający będzie 
uzgadniał z tą osobą najważniejsze kwestie związane z zamówieniem i jakością świadczonych 
usług. 

 
II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty składające się na ofertę: 

1. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki: 
1) Zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania. 
2) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
3) Posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

należytego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli 
Wykonawca do wykonania zamówienia wskaże co najmniej 3 osoby, które: 
a) są wpisane na odpowiednią listę od co najmniej trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert i aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o 
radcach prawnych lub adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o 
adwokaturze lub jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie 
ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych 
w Rzeczpospolitej Polskiej; 

b) posiadają: 
 umiejętności formułowania wypowiedzi zarówno ustnie, jak i na piśmie w sposób 

zwięzły, precyzyjny i prawidłowy merytorycznie, 
 w ramach formułowania opinii potrafią wskazać różne warianty rozwiązania problemu i 

ocenić, który z nich jest optymalny, 
 utrzymują wysokie standardy zawodowe i etyczne, 
 łatwo nawiązują kontakt z klientem i charakteryzuje się nienaganną ogładą osobistą, 
 doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz osób prawnych. 

 
2. Wykaz dokumentów: 

1) Oferta, w której znajduje się m.in. oferowana cena, za którą wykonawca zobowiązuje się 
zamówienie wykonywać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca musi 
uwzględnić w cenie oferty należności publicznoprawne, w szczególności podatki wynikające z 
obowiązujących przepisów.  

2) Oświadczenie podpisane przez osobę wskazaną przez Wykonawcę do wykonania 
zamówienia, które w swojej treści powinno zawierać oświadczenie o gotowości 
wykonania zamówienia w zakresie określonym umową z Zamawiającym.  

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej. 
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4) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli umocowanie 
tych osób do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów 
rejestracyjnych firmy. 

5) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) jej treść lub sposób złożenia nie odpowiada treści Zapytania ofertowego; 
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że 

jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe budzą wątpliwości Zamawiającego co 
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie 
wyjaśnień; 

c) została złożona po terminie składania ofert; 
d) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu; 
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
f) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
g) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
h) Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub na wybór jego 

oferty po upływie terminu składnia ofert. 
 
 
 
III. Kryteria oceny ofert i ich wagi: 

1. Ocenie według poniższych kryteriów będą podlegać tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające 
wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym. 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium ceny i doświadczenia. 
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszą cenę przy 

jednoczesnym doświadczeniu, wymaganym przez PTP. 
 

IV. Termin i sposób składania ofert: 
1. Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: serkretariat@ptp.edu.pl 

w terminie do końca dnia 10.03.2022. 
2. Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego 

podpisem elektronicznym, 
3. Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy, 
 
V. Kontakt w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego: sekretariat@ptp.edu.pl 

 
VI. Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 
podania przyczyny z tym, że unieważnienie postępowania po dokonaniu wyboru Wykonawcy, a 
przed zawarciem umowy wymaga uzasadnienia. 

2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert lub treści złożonych oświadczeń lub dokumentów, a także zażądać 
uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do 
ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień  
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Zamawiający może samodzielnie uzupełnić brakujące oświadczenia lub 
dokumenty, jeżeli jest w ich posiadaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych. 

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę  
z postępowania pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne zawiadomienie, według 
takich samych zasad, jak składanie oferty. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego 

podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania. 
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6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że: (dotyczy Wykonawców będących osobami 
fizycznymi, w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie; 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO  

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz w związku z 
ewentualną realizacją przez Pana/Panią późniejszej umowy; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w okresie niezbędnym dla przeprowadzenia 
zamówienia, a wobec Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa- na czas obowiązywania 
umowy oraz na czas wymagany do rozliczenia umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, a dane nie będą profilowane; 

7) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

d) na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 RODO prawo do żądania usunięcia danych, z zastrzeżeniem 
braku uprawnienia do skorzystania z tego prawa w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 
3 lit. b, d lub e RODO; 

e) nie przysługuje Pani/Panu: 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO. 

 
      Prezes   Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 

 
………………………………………………………             

          Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski                     


