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Władysławowo, dnia 23.03.2018 r. 

Zapytanie ofertowe 
nr 02/03/2018 

 
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we Władysławowie zaprasza  
do złożenia oferty na świadczenie usług doradztwa prawnego oraz wsparcia księgowego dla 
organizacji  pozarządowych z obszaru Powiatu Puckiego. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:  
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 84-120 Władysławowo,  
ul. Portowa 15; tel.: 58 774 68 90, 722 224 585 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:  
Zamówienie obejmuje świadczenie bezpłatnych usług doradztwa prawnego oraz wsparcia 
księgowego dla organizacji  pozarządowych z obszaru Powiatu Puckiego w okresie między 04.2018 – 
03.2019 obejmujące zadania: 

a) Dyżur księgowego świadczącego bezpłatne usługi z zakresu: 
1. bieżące księgowanie dokumentów organizacji, rozliczanie dokumentacji z Urzędem 

Skarbowym, sporządzanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy, 
prowadzenia dokumentacji księgowej i kadrowej stowarzyszeń i organizacji, polityka 
rachunkowości i planu kont, obowiązki wobec ZUS, działalności odpłatnej i działalności 
gospodarczej 

2. Dyżury świadczone miały by być 4 razy w miesiącu na terenie Powiatu Puckiego, w 
dwóch lub jednym miejscu w zależności od potrzeb. Jeden dyżur trwać powinien 
minimum 2 godziny. 

b) Dyżur radcy prawnego/adwokata świadczącego bezpłatne usługi z zakresu: 
1. doradztwa prawnego w ramach ustaw i działalności prawo stowarzyszeń i fundacji, 

działalność pożytku publicznego i uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego, 
wolontariat, 

2. tworzenia i interpretacji statutów prawnych, procedur administracyjnych i sądowo-
administracyjnych, prowadzenia postępowania rejestrowego (KRS), dostępu do 
informacji publicznej, konstruowanie umów cywilnoprawnych, umów o pracę, 
prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej organizacji, odpowiedzialność karną i 
cywilnoprawną organizacji i członków organów statutowych, przeciwdziałanie “praniu” 
pieniędzy, prawo autorskie i ochronę danych osobowych, sprawy prawno-podatkowe, 

3. Dyżury świadczone miały by być 4 razy w miesiącu na terenie Powiatu Puckiego, w dwóch 
lub jednym miejscu w zależności od potrzeb. Jeden dyżur trwać powinien minimum 2 
godziny. 

 
TERMIN ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE: 
29.03.2018 r., godz. 12:00 – Decyduje data wpływu oferty do Biura PLGR. 
 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
01.04.2018 – 31.03.2019 
 
III. OPIS ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE:  
Ofertę, sporządzoną wg. załączonego wzoru, w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła 
pocztą do Biura PLGR, adres: 84-120 Władysławowo ul. Portowa 15 lub pocztą elektroniczną na adres 
biuro@plgr.pl. Na korespondencji leży umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: oferta do 
zapytania nr 02/03/2018.  
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O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCA, KTÓRY: 
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoba świadcząca obsługę prawną posiada wykształcenie 
wyższe prawnicze uzyskane na studiach magisterskich oraz prawo do wykonywania zawodu radca 
prawny udokumentowane na podstawie przedłożonych dokumentów poświadczonych z zgodność z 
oryginałem: dyplom ukończenia szkoły, dokument potwierdzający wpis na listę prowadzoną przez 
okręgową Izbę Radców Prawnych; osoba świadcząca usługi księgowe posiada minimum 10-letnie 
doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych, kadr i płac, rozliczeń 
podatkowo-księgowych,. Doświadczenie powinno być udokumentowane (kserokopie 
poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia 
z zakresu księgowości , tj. poświadczone za zgodność z oryginałem, np.: umowy o pracę, referencje, 
rekomendacje zawarte/wystawione w związku z prowadzenie rachunkowości lub inne dokumenty 
potwierdzające spełnienie kryterium).  
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferty 
niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.  
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na dwa zadania:  
Zadanie 1 doradztwo prawne;  
Zadanie 2 doradztwo księgowe. 
W przypadku oferty częściowej oferent wpisuje kwotę łączną oraz kwotę zadania którego dotyczy 
oferta. Pole drugiego zadania zostawia puste. 
W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę na to samo zadanie, wszystkie złożone 
przez niego oferty podlegają odrzuceniu. Rozliczenie z wybranym wykonawcą następować będzie w 
oparciu o podpisaną przed wykonaniem zadania umowę.  
 
IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY: Cena –  100 % - ocenie podlegać będą ceny częściowe za 
każde zadanie podane w przedmiocie zamówienia. 
 
DODATKOWE INFORMACJE WS. ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
Przemysław Patek tel. 58 774 68 90, 722 224 585, e-mail p.patek@plgr.pl 
 
VI. INFORMACJE DODATKOWE  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Niniejsze zapytanie nie 
stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, 
będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i 
treści oferty. 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 wzór oferty. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 02/03/2018 
 

.................................................... 
(Miejscowość, data) 

.................................................... 
(Pełna nazwa Oferenta) 
 
.................................................... 
(Dane teleadresowe) 
 

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 
ul. Portowa 15 84-120 Władysławowo  

 
OFERTA 

 
dotyczy: zapytanie ofertowe nr 02/03/2018 
 
Odpowiadając na w/w zapytanie oferuję wykonanie całości/części usługi będącej przedmiotem 
zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za łączna kwotę w wysokości:  
 
Brutto........................................... zł.,  
 
słownie ……................................................................................................ zł.,  
 
w tym podatek VAT ……............................................................................zł, 
 
W podziale na zadania: 
 
Zad. 1 Doradztwo prawne - ……………………………………………………  zł. Brutto, 
Zad. 2 Doradztwo księgowe - ……………………………………………….. zł. Brutto. 
  

1. Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego w 
zapytaniu ofertowym, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania 
całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.  

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że zawarte w „zapytaniu ofertowym" warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku 
przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach. 

4. Oświadczam/y, że zaoferowana w ofercie kwota jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia lub zaznaczonego w ofercie zadania, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością 
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów. 

5. Oświadczam/y, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam/y, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

7. Osoba uprawniona do kontaktów ws. oferty: ……………………………………………….. 
 
 

          …..................................................................... 
    Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta 
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