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SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI     

I ORTOPEDII 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 

tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 

fax: (+48 12) 425-12-28 

 

e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 

Znak postępowania: A.I. 271-13/14 
 

ROZPOZNANIE CENOWE NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ KRAKOWSKIEGO CENTRUM 
REHABILITACJI I ORTOPEDII 

 

Kraków, dnia 16-01-2014 r.  

 

1. Zamawiający: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, zwane w dalszej części 

„Zamawiającym” z siedzibą w Krakowie, Al. Modrzewiowa 22, Regon 351194736, NIP 677-

17-03-375.  

2. Określenie przedmiotu zamówienia: obsługa prawna Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i 

Ortopedii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 wzór umowy 

3. Termin wykonywania: od dnia podpisania umowy do dnia 31-12-2014 r.  

4. Szacunkowa kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wynagrodzenie miesięczne (bez 

kosztów zastępstwa procesowego) wynosi: 2.833 zł brutto. 

5. Przygotowanie oferty:  

Dyrekcja Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii zachęca wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców do składania ofert na obsługę prawną  

 

4.1. Wymagania: Oferty składać mogą:  

4.1.1. Wykonawcy wpisani w miejscu wykonywania działalności na listę adwokatów prowadzoną 

przez Okręgową Radę Adwokacką posiadający prawo wykonywania zawodu adwokata zgodnie z 

ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze –(t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 146, poz. 1188 ze zm.) 

lub na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izby Radców Prawnych i posiadający 

prawo wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach 

prawnych –(t.j. Dz. U. z 2010r. nr 10 poz. 65 ze zm.). 

4.1.2. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

wykonywali lub nadal wykonują należycie obsługę prawną, co najmniej jednego podmiotu 

będącego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., nr 217) nieprzerwanie przez 

okres minimum 12 miesięcy. 

4.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest wpisany na listę Adwokatów Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Krakowie albo na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Krakowie, osoba biorąca udział w realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy powinna być 

wpisana na jedną z ww. list.  

4.1.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał zamówienia osobiście, osoba biorąca 

udział w realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy powinna w okresie ostatnich 24 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert wykonywać lub nadal wykonywać należycie czynności z 

zakresu obsługi prawnej, co najmniej jednego podmiotu będącego Samodzielnym Publicznym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., nr 217) nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy. 

4.1.5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent sporządza pisemną ofertę w języku polskim 

w sposób czytelny i trwały.  

 

4.2. Wymagane dokumenty:  
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4.2.1. Formularz oferty – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.  

4.2.2. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz dokumentami potwierdzającymi 

uprawnienia, na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 4.1.1. zgodnie z wzorem 

określonym w załączniku nr 2.  

4.2.3. Wykaz wykonanych usług na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 4.1.2. 

zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3.  

4.2.4. Dokumenty wystawione przez obsługiwane podmioty potwierdzające, że usługi, o których 

mowa w pkt. 4.2.3. zostały wykonane należycie. 

4.2.5. Wykaz wykonanych usług na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 4.1.4. 

zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 – jeśli dotyczy. 

4.2.4. Dokumenty wystawione przez obsługiwane podmioty potwierdzające, że usługi, o których 

mowa w pkt. 4.2.5. zostały wykonane należycie – jeśli dotyczy. 

 

4.3. Złożenie oferty:  

4.4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu. Na 

opakowaniu należy umieścić następujące informacje:  

„Nazwa i adres Wykonawcy 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 

Obsługa prawna post. znak A.I.271-13/14” 

 

5. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać nie później niż do dnia 23-

01-2014 r. godz. 11:00. na adres: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 

22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie.  

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 8.30 – 15.00. Oferty złożone po terminie nie 

będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

 

6. Zmiana oferty, wycofanie oferty, termin związania ofertą:  

6.1. Oferent może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.  

6.2. Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od 

upływu terminu składania ofert.  

 

7. Wzór umowy:  

7.1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera wzór 

umowy, który stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

7.2. Złożenie oferty jest równoważne z pełną akceptacją treści umowy przez Wykonawcę. 

  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny  

 

9. Zamawiający skontaktuje się z wybranymi Wykonawcami  

 

10. Wszelkie zapytania dotyczące rozpoznania cenowego proszę kierować pisemnie na nr 

faksu: 12 425-12-28 lub adres e-mail: m.chudzik@kcr.pl. Osobą upoważnioną do kontaktów 

ze strony Zamawiającego jest Pan Mariusz Chudzik , tel.: 12 428 73 83. 

  

11. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji:  

1. Formularz oferty -załącznik nr 1  

2. Wykaz osób -załącznik nr 2  

3. Wykaz wykonanych usług -załącznik nr 3  

4. Wzór umowy wraz z załącznikiem – załącznik nr 4  

 

                                                                                          mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 

 Dyrektor Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
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Załącznik nr 1  

 

…………………………………  

 

(Pieczęć Wykonawcy)  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Nazwa (firma) Wykonawcy:  

..................................………….................................................................................................…  

Adres Wykonawcy (ulica, kod pocztowy, miejscowość): .................................................. 

.......................................................................................................................................................  

powiat ................................................ województwo ..................................................................  

Regon ............................................       NIP .................................................................................  

e-mail:………………………................  

Telefon: ........................................       Fax: .........................................................  

 

 

Składając ofertę na obsługę prawną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami:  

 

1. Wynagrodzenie miesięczne brutto za wykonywanie usługi: ................................ zł brutto.  

(słownie……………………………………………………………………................ (PLN),  

2. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia.  

3. Oświadczam (my), że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do Ogłoszenia został przeze 

mnie/ nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do 

zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Oświadczam (my), że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Podpis osoby(osób) upoważnionej do  

reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 2  

 

WYKAZ OSÓB 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj:  

 

1 osobą posiadającą ważne uprawnienia do wykonywania zawodu Radcy Prawnego albo Adwokata 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

LP. Nazwisko i imię 

Kwalifikacje 

zawodowe/posiadane 

uprawnienia 

Nr 

uprawnień 

Prawo do 

dysponowania 

tymi 

osobami/rodzaj 

zatrudnienia* 

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

 

* W sytuacji, kiedy osoba jest pracownikiem Wykonawcy zamówienia, w kolumnie wpisujemy 

„pracownik”, jeżeli nie, należy do wykazu załączyć oświadczenie, że wymieniona osoba 

podejmie współpracę w wymaganym terminie i zakresie z Wykonawcą zamówienia.  

 

 

 

…………………………………………………  

 

Podpis osoby(osób) upoważnionej do  

reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 3  

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 4.1.2 

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.  

 

Lp. Przedmiot zamówienia  
Data realizacji Nazwa 

Zlecającego od do 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………  

Podpis osoby(osób) upoważnionej do  

reprezentowania Wykonawcy  

 
 


