
 

 

Zapytanie ofertowe 

o świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

 

Polska Izba Przemysłu Targowego (dalej: PIPT) zaprasza do składania ofert na świadczenie usług  

w zakresie obsługi prawnej Polskiej Izby Przemysłu Targowego. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

              Polska Izba Przemysłu Targowego, ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest „obsługa prawna”, przez którą rozumie się świadczenie pomocy 

prawnej na rzecz Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych i ustawy 

prawo o adwokaturze, a w szczególności:  

▪ bieżące doradztwo i konsultacje prawne związane z przedmiotem działalności PIPT, 

▪ przygotowywanie i opiniowanie realizacji regulaminów oraz statutu PIPT,  

▪ udział w posiedzeniach Rady PIPT oraz Walnych Zgromadzeniach PIPT, 

▪ wsparcie w rozwiązywaniu sporów powstałych na gruncie prawa pracy,  

▪ rejestracja zmian w KRS,  

▪ pomoc w zakresie formułowania i weryfikacji treści wewnętrznych aktów 

normatywnych (regulaminów, uchwał, decyzji), 

▪ doradztwo bieżące i pomoc w zakresie tworzenia zawieranych przez PIPT umów 

cywilnoprawnych,   

▪ informowanie o zmianach w przepisach prawa związanych z działalnością PIPT, 

▪ interpretacja przepisów prawnych i sporządzanie opinii prawnych, 

▪ obsługa organów PIPT i spraw członkowskich, 

▪ reprezentacja przed organami administracji publicznej, organami ścigania, sądami 

 

3. Warunki zlecenia: 

▪ obsługa prawna świadczona będzie kancelarię prawną w wymiarze 200 godzin rocznie, 

▪ ww. usługi rozliczane będą w systemie abonamentu – miesięcznego wynagrodzenia 

ryczałtowego, 

▪ obsługa prawna będzie świadczona również drogą telefoniczną i mailową, 

▪ w sytuacji, kiedy wykonanie zlecenia przekracza określoną w umowie roczną liczbę 

godzin ustala się możliwość dodatkowej pracy w ww. zakresie, na odrębnych 

warunkach określonych w oddzielnym zamówieniu, 

▪ koszty niezbędnych opłat sądowych / administracyjnych będzie ponosił Zamawiający 

▪ w ewentualnych sprawach procesowych przewiduje się wynagrodzenie na zasadzie 

częściowego Success fee, 

▪ szczegóły zlecenia zostaną określone w umowie,  

https://polfair.pl/
https://www.kancelariakrs.pl/zakres-uslug/prawo-pracy/


 

4. Okres realizacji zamówienia 

Umowa zawarta zostanie na okres jednego roku od dnia podpisania umowy. 

 

5. Wymogi / warunki dla podmiotu zainteresowanego przyjęciem zamówienia na świadczenie 

obsługi prawnej: 

  

▪ tytuł radcy prawnego / adwokata, 

▪ co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy kancelarii prawnej, 

▪ doświadczenie kancelarii prawnej we współpracy izbami gospodarczymi 

▪ posiadanie ubezpieczenia cywilnego na kwotę minimum 1 mln. zł. 

 

W ofercie prosimy o podanie następujących informacji: 

1. Czy prawnik dedykowany do współpracy z PIPT posiada tytuł radcy prawnego / adwokata? 

2. Ile lat doświadczenia posiada kancelaria prawna oraz ile lat doświadczenia posiada prawnik 

dedykowany do współpracy z PIPT? 

3. Ile izb gospodarczych obsługuje kancelaria prawna / Ile lat doświadczenia posiada kancelaria 

w obsłudze izb gospodarczych? 

4. Jak jest wysokość kwoty ubezpieczenia cywilnego kancelarii prawnej? 

5. Czy kancelaria obsługuje jakiegokolwiek Członka PIPT (aktualny wykaz firm członkowskich PIPT 

w załączniku)? 

6. Jaka jest wysokość miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego przy założeniu 200 godzin 

rocznie bez limitu miesięcznego godzin. 

7. Jaka jest wysokość stawki godzinowej w sytuacji, kiedy wykonanie zlecenia przekracza 

określoną w umowie roczną liczbę godzin. 

 

Oferty prosimy przesyłać do 20.10.2020. do godz. 17:00 na adres mailowy: b.kozyra@polfair.com.pl. 

 

Polska Izba Przemysłu Targowego zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kancelariami.  

mailto:b.kozyra@polfair.com.pl

