
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 266260-2014 z dnia 2014-08-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin 

Przedmiot zamówienia w szczególności polegał będzie na: 1) sporządzaniu opinii i informacji prawnych 

dotyczących regulacji kodeksu cywilnego, prawa bankowego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów, ustawy o księgach... 

Termin składania ofert: 2014-08-22 

 

Szczecin: Świadczenie obsługi prawnej w zakresie objętym przedmiotem 

działalności Zamawiającego związanym z udzieleniem poręczeń lub 

gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego wynikających z 

umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu oraz udzielanie 

gwarancji zapłaty wadium, należytego wykonania umowy 

Numer ogłoszenia: 6320 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 266260 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., 

ul. Świętego Ducha 5A, 70-205 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 813 01 10, faks 91 813 

01 11. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie obsługi prawnej w zakresie 

objętym przedmiotem działalności Zamawiającego związanym z udzieleniem poręczeń lub 

gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także 

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=266260&rok=2014-08-08


organizacji pożytku publicznego wynikających z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, 

factoringu oraz udzielanie gwarancji zapłaty wadium, należytego wykonania umowy. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia w szczególności polegał będzie 

na: 1) sporządzaniu opinii i informacji prawnych dotyczących regulacji kodeksu cywilnego, prawa 

bankowego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o księgach wieczystych i 

hipotece, 2) bieżącej interpretacji wszystkich zmian w prawie, w oparciu o które funkcjonuje system 

bankowy i poręczeniowy, w tym przepisów prawa unijnego, 3) konsultacji i bieżącym opiniowaniu 

oferowanych przez Klientów instytucjom współpracującym i Funduszowi struktur zabezpieczeń w 

związku z wdrożeniem procedury kredytowej i poręczeniowej, w aspekcie ich prawidłowości pod 

względem prawnym oraz skuteczności w późniejszym realizowaniu przez instytucje współpracujące 

i Fundusz zabezpieczenia, 4) opiniowaniu pełnomocnictw przedkładanych przez Przedsiębiorców, 

sporządzonych w Polsce oraz za granicą, oraz sporządzaniu na użytek Zamawiającego wzorów 

prawidłowych pełnomocnictw, 5) przedstawianiu propozycji zmian wzorów umów, współpraca w 

tym zakresie z Menadżerem projektu funduszu Jeremie, z instytucjami współpracującym i klientami, 

Regulaminów wewnętrznych, zapisów wzorców umownych funkcjonujących w Funduszu, 6) 

sporządzaniu aneksów do zmian umów poręczeniowych, projektowanie wzorów umów 

poręczeniowych w związku z wprowadzeniem indywidualnych rozwiązań dla klientów Funduszu, 

sporządzaniu projektów ugód i porozumień z instytucjami współpracującym i Klientami Funduszu 

oraz przygotowywanie projektów innych dokumentów, 7) rozstrzyganiu wątpliwości prawnych 

zgłaszanych przez Klientów Funduszu oraz pomoc prawna w zakresie rozwiązania problemu w 

przypadku sporu pomiędzy Funduszem, a instytucją współpracującą lub Klientem Funduszu, 8) 

reprezentowaniu Funduszu przed Sądami oraz innymi Instytucjami w przypadku konieczności 

skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 9) opiniowanie i opracowywanie umów, 10) 

bieżące opiniowanie umów kredytowych, pożyczek, leasingu, gwarancji, factoringu, itp. 11) 

znajomości obowiązujących przepisów prawa w zakresie pożyczek, leasingu, kredytów, gwarancji, 

factoringu, itp. 12) weryfikacja i opiniowanie zasadności wypłacanych poręczeń oraz weryfikacji 

zgłaszanych kwot roszczenia na podstawie dokumentów otrzymywanych z instytucji 

współpracujących, 13) wizytach w instytucjach finansujących w celu weryfikacji roszczeń, 14) 

opiniowaniu dokumentów przedkładanych przez Zamawiającego, 15) opracowywanie i/lub 

opiniowanie wszelkiej dokumentacji poręczeniowej, w tym m.in. projektów, wzorów regulaminów 



poręczeń, wzorów umów i innych dokumentów, dokumentów do indywidualnych transakcji zw. z 

poręczeniem, w tym dokumentacji kredytowej, leasingu i innych, 16) przygotowywanie opinii w 

zakresie ryzyk i zasadności udzielenia poręczenia oraz wypłaty i windykacji, 17) przygotowywanie 

projektów zmian do umów poręczenia, zabezpieczenia, projektów ugód i porozumień z klientami 

oraz instytucjami finansującymi, 18) obecność na spotkaniach z udziałem Zamawiającego, 19) 

udziale w trakcie kontroli oraz przygotowywanie wyjaśnień dla organów kontrolnych. 20) pomoc w 

przygotowaniu dokumentów pracownikom Zamawiającego, 21) reprezentowanie Zamawiającego 

przed Sądami, Urzędami, ZUS, US, NIK, NFZ itp. 22) inne usługi dodatkowe zamówione przez 

Zamawiającego. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.10.00-5. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 1 

Gospodarka-Innowacje-Technologie, działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla 

przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP - Inicjatywa 

JEREMIE. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Legalexpert Adwokaci & Radcy Prawni Kosakowski Markiewicz Spółka Partnerska, ul. Kajki 7/8, 

10-546 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. 



IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167424,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 1840,00 

 Oferta z najniższą ceną: 1840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11700,00 

 Waluta: PLN . 
 

 

 
 


