
Częstochowa: Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w 

Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w 

Częstochowie S.A dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. 

Numer ogłoszenia: 343330 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA , Al. 

Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3605688, faks 

34 3605747. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.arr.czestochowa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna, jedyny akcjonariusz Gmina 

Miasto Częstochowa.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie pomocy prawnej 

dla Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju 

Regionalnego w Częstochowie S.A dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest: 1. Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w 

Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla 

przedsiębiorców z województwa śląskiego, polegającej na: a) Udzielaniu porad i konsultacji 

prawnych, sporządzeniu opinii prawnych (szacunkowa ilość usług tego rodzaju: 26); b) 

Doradztwie prawnym we wszystkich sprawach Zamawiającego związanych z Funduszem 

Pożyczkowym (szacunkowa ilość usług tego rodzaju: 26); c) Opiniowaniu i uzgadnianiu 

projektów, aktów prawnych, regulaminów i innych dokumentów pod względem formalno-

prawnym związanych z Funduszem Pożyczkowym (szacunkowa ilość usług tego rodzaju: 

36); d) Opiniowaniu projektów umów i porozumień (szacunkowa ilość usług tego rodzaju: 9); 

e) Prowadzeniu spraw sądowych, sądowo - administracyjnych oraz reprezentowanie 

Zamawiającego przed innymi organami w sprawach związanych z Funduszem Pożyczkowym 

(szacunkowa ilość usług tego rodzaju: 3); f) Wykonywaniu zastępstwa procesowego przed 

organami sądowymi w sprawach dotyczących Funduszu Pożyczkowego (szacunkowa ilość 



usług tego rodzaju: 3); g) Kontaktach z organami administracji państwowej i samorządowej, 

bankami oraz podmiotami gospodarczymi w ramach uzyskanych pełnomocnictw 

(szacunkowa ilość usług tego rodzaju: 3); h) Bieżącej współpracy i udzielaniu wyjaśnień 

pracownikom Zamawiającego w zakresie stosowania przepisów prawnych oraz aktów 

wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego w obszarze działania Funduszu 

Pożyczkowego szacunkowa ilość usług tego rodzaju: 3); i) Obsłudze windykacyjnej 

Zamawiającego na drodze przesądowej, sądowej i egzekucyjnej w zakresie działania 

Funduszu Pożyczkowego, co obejmuje w szczególności wezwanie przedsądowe, wniesienie 

pozwu i reprezentowanie Zamawiającego w toku postępowania sądowego aż do momentu 

uzyskania tytułu wykonawczego, a także wszczęcie postepowania egzekucyjnego i 

reprezentowanie Zamawiającego w toku tego postępowania, (szacunkowa ilość usług obsługi 

windykacyjnej tego rodzaju: 4);. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8, 79.13.00.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.06.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunku, nastąpi wg 

formuły spełnia - nie spełnia na podstawie przedłożonego wraz z ofertą 

oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada wiedzę i 

doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju zamówień tj. posiada 

doświadczenie w świadczeniu usług prawniczych polegających na 

wykonywaniu lub wykonaniu co najmniej 1 usługi polegających na 

świadczeniu stałej pomocy prawnej świadczonej w ramach projektów unijnych 

realizowanych przez podmioty realizujące tego typu projekty wykonane lub 

wykonywane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich przedmiotu, dat wykonania lub wykonywania i odbiorców. Dla 

wymienionych usług należy dołączyć dowody czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Dowodami są: a) poświadczenie, z tym że w 

odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być 

wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem składania ofert; b) 

oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 

mowa w lit. a) W miejsce ww. dowodów zamawiający dopuszcza złożenie 

odpowiednio referencji lub listów referencyjnych. Ocena spełniania warunku, 

nastąpi wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie przedłożonego wraz z 

ofertą oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, oraz wykazu 

usług stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły 

spełnia-nie spełnia na podstawie: przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia 

wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

tj. będzie dysponował co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, 

która posiada: uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu 

ustaw z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. nr 10 poz. 65) lub 26 

maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188, z późn. 

zm.) tj. posiadającą tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata lub 

posiadającą prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 

2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126 poz. 1069 z późn. zm.) oraz - 

minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych. 



Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły spełnia - nie spełnia na 

podstawie: przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy 

Pzp, oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

stanowiącego załącznik nr 5 do formularza oferty. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena 

spełniania warunku, nastąpi wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie 

przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 



 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Dla wymienionych w załączniku nr 4 usług należy dołączyć dowody czy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie. Dowodami są: a)poświadczenie, z tym że w odniesieniu do 

nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 

miesiące przed upływem składania ofert; b)oświadczenie wykonawcy - jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, o którym mowa w lit. a) W miejsce ww. dowodów zamawiający dopuszcza 

złożenie odpowiednio referencji lub listów referencyjnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) stosownie do art.23 ust.2 ustawy Pzp winni 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Dokument 

pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie 

ustanowionego przez wykonawcę - pełnomocnika oraz zakres jego umocowania oraz musi 

być podpisany przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - 

przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli ujawnione w wypisie z właściwego 

rejestru handlowego lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej 

wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, w oryginale 

lub kopii poświadczonej za -Za zgodność z oryginałem-przez mocodawcę lub notariusza. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.arr.czestochowa.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja 

Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 42-202 

Częstochowa.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 23.12.2015 godzina 08:30, miejsce: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie 

S.A. Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 42-202 Częstochowa (sekretariat).. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Przedmiotowe zamówienie podlega współfinansowaniu ze 

środków UE w ramach projektu: Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez 

Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., współfinansowany przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Priotytet 1. Badania i 

rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość. Działanie 1.1. Wzmocnienie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego. 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Agencji Rozwoju Regionalnego w 

Częstochowie S.A... 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 


