
INSTRUKCJA  DLA WYKONAWCY

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 

l. Zamawiający:

Gmina  z  siedzibą  w  Białej  przy  ul.  Rynek10,  strona  internetowa  Zamawiającego
www.biala.gmina.pl

tel.: 77 4387552
fax: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl

REGON: 531 413 343
NIP:  755 19 12 048

reprezentowana przez Burmistrza Gminy Biała

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie
zamówienia z wolnej ręki.
Podstawa  prawna  udzielenia  zamówienia  publicznego:  art.  5  ust.  1b  Ustawy  Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907)

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających
na  zastępstwie  procesowym  oraz  doradztwie  w  zakresie  zastępstwa  procesowego  w
związku z postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku VAT.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79.11.00.00-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny
spełniania tych warunków

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki
udziału określone w art.  22 ust.  1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na
podstawie analizy treści:
-  Oświadczenia  Wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu,
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wg formuły „spełnia -



nie spełnia” oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, takich jak:
1) odpis z rejestru sądowego KRS wykonawcy lub ewidencji działalności gospodarczej
2) odpis z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  na podstawie art.  24 ust.  1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

6. Termin realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: 3 lata od dnia zawarcia umowy. 

7. Warunki umowy

Wzór umowy zawiera załącznik do niniejszej instrukcji.

8. Udział podwykonawców

Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie z Podwykonawców.

9. Dokumenty wymagane od Wykonawcy

1.  Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu,
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.  24 ust.  1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
3. Odpis z rejestru sądowego KRS wykonawcy lub ewidencji działalności gospodarczej.
4. Odpisy z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.

ZAŁACZNIK 

Wzór Umowy


