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Jelenia Góra, dnia 5 maja 2016 r. 

BZP.272.1.4.2016 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi  
 

Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego 

oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach  

o odzyskanie podatku od towarów i usług VAT 

 

Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 112458 - 2016;  

data zamieszczenia: 05.05.2016 r. 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
 

Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 
 

W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. 

Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 6473103, faks 75 

7526419 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług prawniczych 

polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego oraz doradztwie prawnym w zakresie 

zastępstwa procesowego w postępowaniach o odzyskanie podatku od towarów i usług VAT 

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa 

procesowego przed sądami i organami orzekającymi oraz doradztwie prawnym w zakresie 

zastępstwa procesowego w postępowaniach o odzyskanie podatku od towarów i usług VAT, 

zapłaconego przez Powiat Jeleniogórski. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej analizy zasadności możliwych 

roszczeń ukierunkowanych na odzyskanie podatku od towarów i usług VAT. 

3. Świadczenie usługi obejmować będzie Powiat Jeleniogórski oraz jednostki organizacyjne 

Powiatu Jeleniogórskiego.  

4. Przedmiot zamówienia obejmować będzie zdarzenia i transakcje Zamawiającego, mające 

miejsce w przeszłości (możliwe do skorygowania), a także dokonywane obecnie oraz do 

końca 2018 r. (włącznie).   

5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 
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1) sporządzi pisemną opinię (raport) dotyczącą oceny zasadności wszczęcia postępowania 

podatkowego lub sądowo-administracyjnego oraz wskaże sposób postępowania w celu 

odzyskania podatku od towarów i usług VAT; 

2) przygotuje oraz złoży w imieniu Zamawiającego wnioski o wydanie interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego; 

3) w przypadku nieuznania stanowiska zaprezentowanego we wnioskach o wydanie 

interpretacji indywidualnych – przygotowuje środki odwoławcze do odpowiednich 

organów; 

4) reprezentuje Powiat Jeleniogórski oraz jednostki organizacyjne Powiatu 

Jeleniogórskiego w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami 

administracyjnymi o zwrot podatku od towarów i usług Vat. 
 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8 Usługi w zakresie doradztwa 

prawnego i reprezentacji prawnej 
 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Informacje Administracyjne: 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – 

nie 
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) Data udzielenia zamówienia: 29.04.2016 r. 

IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1 

IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0 

IV.4) Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 

Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Współpracownicy – Kancelaria Prawnicza Sp. k.  

Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, kraj/województwo: mazowieckie 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104.016,52 zł 

IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną: 

Cena wybranej oferty: 127.940,32 zł 

Oferta z najniższą ceną: 127.940,32 zł 

Oferta z najwyższą ceną: 127.940,32 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ZAŁĄCZNIK I 
 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki 
 

1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 
 

2. Uzasadnienia wyboru trybu (Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu 

oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami): 
 

Dla realizacji zadania wybrany został tryb zamówienie z wolnej ręki o wartości poniżej 209.000 

euro – zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), który stanowi, że w przypadku zamówień, których przedmiotem są 

usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, 

trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa 

procesowego, nie stosuje się przepisów cytowanej powyżej ustawy Prawo zamówień 

publicznych dotyczących przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. W świetle 

powyższego przepisu Zamawiający może przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na tożsame usługi prawnicze w trybie zamówienia z wolnej ręki – bez konieczności 

stosowania przesłanek wyboru powyższego trybu, określonych w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

 


