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Obsługa prawna Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie RZGW Białystok z podziałem
na części

Tryb podstawowy

Usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej Zarządu Zlewni w
Ostrołęce - część 2
Przejdź do postępowania głównego

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Pułkowa 11
15-143 Białystok

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15164,Obsluga-prawna-Panstwowego-Gospodarstwa-Wodnego-Wody-Polskie-RZGW-Bialystok-z-po.html


tel.+48857330326

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
BI.ROZ.2810.88.2022.MŁ

Numer części
BI.ROZ.2810.88.2022.MŁ

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
30.11.2022 15:00

Termin składania ofert
08.12.2022 11:00

Termin otwarcia ofert
08.12.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.



Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie należycie wykonali, bądź wykonują usługę polegającą na prowadzeniu co
najmniej 12 miesięcznej stałej obsługi prawnej podmiotu lub podmiotów sektora
finansów publicznych w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych z
zastrzeżeniem, że w ramach tej obsługi prawnej Wykonawca zajmował się
zagadnieniami z zakresu przygotowania lub realizowania zamówień publicznych
oraz przygotowywania lub opiniowania decyzji, postanowień lub innych pism
organu w sprawach administracyjnych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy
z dn. 20 lipca 2017r. Prawo Wodne lub ustawy z dn. 27.04.2001 Prawo ochrony
środowiska.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną
osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego,
zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r Prawo o adwokaturze (t. jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1651 z późn. zm.) lub ustawą z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (t. jedn. Dz. U. z
2020 r., poz. 75 z późn. zm), lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5
lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 823). Osoba ta musi
legitymować się co najmniej 36 miesięcznym doświadczeniem w zakresie obsługi
prawnej podmiotu sektora finansów publicznych z zakresu Prawa Wodnego lub/i
Prawa Ochrony Środowiska lub/i Prawa Zamówień Publicznych.

Branże CPV

79100000-5 - Usługi prawnicze

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 162.1 KB

SWZ tryb podstawowy bez negocjacji pdf, 242.23 KB

załącznik nr 1.1 do SWZ - formularz ofertowy część 1 docx, 70.55 KB

załącznik nr 1.2 do SWZ - formularz ofertowy część 2 docx, 70.61 KB

Załącznik nr 2 i 2 a do SWZ docx, 38.93 KB

załącznik nr 2b i 2c do SWZ - wstępne oświadczenie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej doc, 82 KB

Załącznik nr 3 do SWZ - OPZ pdf, 119.61 KB

załącznik nr 4 do SWZ- wzór umowy pdf, 549.45 KB

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93322,Ogloszenie-o-zamowieniu.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93322,Ogloszenie-o-zamowieniu.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93305,SWZ-tryb-podstawowy-bez-negocjacji.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93305,SWZ-tryb-podstawowy-bez-negocjacji.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93308,zalacznik-nr-11-do-SWZ-formularz-ofertowy-czesc-1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93308,zalacznik-nr-11-do-SWZ-formularz-ofertowy-czesc-1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93309,zalacznik-nr-12-do-SWZ-formularz-ofertowy-czesc-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93309,zalacznik-nr-12-do-SWZ-formularz-ofertowy-czesc-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93300,Zalacznik-nr-2-i-2-a-do-SWZ.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93300,Zalacznik-nr-2-i-2-a-do-SWZ.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93301,zalacznik-nr-2b-i-2c-do-SWZ-wstepne-oswiadczenie-art-7-ust-1-ustawy-sankcyjnej.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93301,zalacznik-nr-2b-i-2c-do-SWZ-wstepne-oswiadczenie-art-7-ust-1-ustawy-sankcyjnej.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93302,Zalacznik-nr-3-do-SWZ-OPZ.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93302,Zalacznik-nr-3-do-SWZ-OPZ.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93310,zalacznik-nr-4-do-SWZ-wzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93310,zalacznik-nr-4-do-SWZ-wzor-umowy.html


załącznik nr 5 do SWZ - zobowiązanie podmiotu docx, 36.1 KB

załącznik nr 6 do SWZ oświadczenie art. 117 ust. 4 docx, 37.31 KB

informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf, 54.37 KB
Dodano po publikacji w dniu 08.12.2022 11:05:41

informacja z otwarcia ofert pdf, 65.11 KB
Dodano po publikacji w dniu 08.12.2022 13:05:25

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert pdf, 59.27 KB
Dodano po publikacji w dniu 15.12.2022 13:32:00

zawiadomienie o wyborze strona internetowa pdf, 74.23 KB
Dodano po publikacji w dniu 20.12.2022 10:25:21

Unieważnienie postępowania (BI.ROZ.2810.88.2022.MŁ) pdf, 54.87 KB
Dodano po publikacji w dniu 29.12.2022 15:00:09

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

08.12.2022 11:06:36

Zamówienia Białystok

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej niniejszego postępowania informację o kwocie na
sfinansowanie zamówienia

15.12.2022 13:33:33

Zamówienia Białystok

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej niniejszego postępowania sprostowanie dotycz.
informacji z otwarcia ofert

20.12.2022 10:26:52

Zamówienia Białystok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.12.2022 10:30:13

Zamówienia Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz1

20.12.2022 10:30:56

Zamówienia Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz. 2

20.12.2022 10:33:48

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93303,zalacznik-nr-5-do-SWZ-zobowiazanie-podmiotu.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93303,zalacznik-nr-5-do-SWZ-zobowiazanie-podmiotu.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93304,zalacznik-nr-6-do-SWZ-oswiadczenie-art-117-ust-4.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93304,zalacznik-nr-6-do-SWZ-oswiadczenie-art-117-ust-4.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93824,informacja-o-kwocie-na-sfinansowanie-zamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93824,informacja-o-kwocie-na-sfinansowanie-zamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93837,informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/93837,informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/94227,Sprostowanie-informacji-z-otwarcia-ofert.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/94227,Sprostowanie-informacji-z-otwarcia-ofert.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/94526,zawiadomienie-o-wyborze-strona-internetowa.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/94526,zawiadomienie-o-wyborze-strona-internetowa.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/94909,Uniewaznienie-postepowania-BIROZ2810882022ML.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/94909,Uniewaznienie-postepowania-BIROZ2810882022ML.html


Zamówienia Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

29.12.2022 14:56:23

Zamówienia Białystok

Uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy

29.12.2022 15:00:09

Zamówienia Białystok

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - część 2

Informacja

Postępowanie unieważnione: Zawiadomienie o unieważnieniu
postepowania - część 2.

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oferent
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/przypomnij
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register


Zamówień Publicznych.
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