
Zapytanie ofertowe nr PIFS.073-01/2020 

1. Nazwa i dane 

teleadresowe 

Zamawiającego 

Polska Izba Firm Szkoleniowych 

03-984 Warszawa, ul. Londyńska 19 lok. 1 

NIP: 113-25-33-194 REGON: 140042435 KRS: 0000226497 

tel. /22/ 616 27 63,  

www.pifs.org.pl  e-mail: biuro@pifs.org.pl  

2. Opis 

zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych (obsługa 

prawna) Zamawiającego, w szczególności w zakresie: 

1. sporządzania dokumentów dot. rejestracji i/lub zmian dot. 

Zamawiającego w instytucjach i urzędach przewidzianych prawem, w 

szczególności Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie gminy, 

urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym, oraz innych jeżeli 

specyfika działalności tego wymaga; 

2. sporządzania i/lub opiniowania projektów zmiany statutu Izby; 

3. sporządzania i/lub opiniowania projektów uchwał walnych 

zgromadzeń członków Izby, rad nadzorczych albo innych organów 

stanowiących i kontrolnych Zamawiającego; 

4. sporządzania i/lub opiniowania projektów uchwał zarządów albo 

innych organów wykonawczych Zamawiającego; 

5. doradztwa w zakresie prawa działalności gospodarczej i prawa 

handlowego; 

6. doradztwa w zakresie prawa pracy; 

7. doradztwa w zakresie prawa cywilnego; 

8. doradztwa w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego; 

9. opracowania i/lub opiniowania regulaminów wymaganych prawem: 

pracy, wynagrodzenia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

itp.; 

10. opracowania i/lub opiniowania umów zawieranych z pracownikami 

oraz decyzji w sprawach pracowniczych; 

11. opiniowania dokumentacji członkowskiej; 

12. opracowywania i/lub opiniowania umów, w których Zamawiający jest 

stroną; 

13. reprezentowania Zamawiającego przed sądami, w szczególności 

sporządzenia pozwów, pism procesowych, odpowiedzi na pozwy itp.; 

14. windykacji należności Zamawiającego; 

15. reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach 

administracyjnych przed urzędami; 

16. reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach podatkowych; 

17. opiniowania pod względem prawnym i podatkowym planowanych 

przedsięwzięć gospodarczych; 

18. opiniowania dokumentów (w tym umów) w projektach 

współfinansowanych ze środków UE; 

19. sporządzania pism i reprezentacji Zamawiającego w postępowaniu 

przed Urzędem Patentowym mającym na celu rejestrację patentów 

znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych; 

20. bieżącego informowania o zmianach przepisów prawa podatkowego 

mających wpływ na działalność Zamawiającego. 

3. Sposób 

realizacji usługi 

Preferowanymi sposobami realizacji usług są: konsultacje w siedzibie 

Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

konsultacje telefoniczne lub mailowe.  
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4. Przewidywany 

poziom 

zaangażowania 

usługodawcy 

Zakładany miesięczny poziom zaangażowania usługodawcy wynosi 5 

godzin zegarowych.  

 

5. Wymogi 

stawiane 

Oferentom 

Oferta musi obowiązkowo zawierać cenę netto i brutto za godzinę pracy. 

Zamawiający przewiduje złożenie ofert ryczałtowych.  

Oferty ryczałtowe: 5h/mc + stawka zł/h na ewentualne usługi zamówione 

wymagające więcej czasu (ponad ryczałt).  

Gwarancja, że niewykorzystane godziny przechodzą na kolejne miesiące. 

pełne dane teleadresowe oferenta, jego NIP i REGON. 

Oferent musi posiadać doświadczenie w obsłudze izb gospodarczych oraz 

opiniowaniu dokumentów projektów współfinansowanych z UE. 

Wymagania: Radca prawny lub adwokat 

6. Forma, termin 

i miejsce 

składania oferty 

Oferty zawierające pełne dane wymienione w pkt. 3 można składać w 

formie papierowej na adres podany w pkt. 1 lub elektronicznie na adres 

email: paulina.suska@pifs.org.pl  

w terminie do 15.01.2020, godz. 14.00  

7. Dodatkowe 

informacje 

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Zarządzająca Polskiej Izby Firm 

Szkoleniowych – Paulina Suska (paulina.suska@pifs.org.pl),  

tel.: 0 501 630 743. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz 

odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

6. Miejscowość i 

data:  
Warszawa, dnia 3.01.2020 r. 
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