
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 
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         31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 919, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
         Zachęcamy do kierowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP,

 więcej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl

Znak sprawy:
WP-IX.3127.6.2021 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30 000 euro

do obsługi prawnej postępowań prowadzonych przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w wyniku odwołań od decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Krakowie.

Zamawiający:
Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Obsługi Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Krakowie
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
e-mail: mwci3@malopolska.uw.gov.pl 
tel.: (012) 39 21 398 lub 397

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na obsługę 
prawną postępowań prowadzonych przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
w wyniku odwołań od decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Krakowie. 

Rodzaj zamówienia: usługa.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna postępowań odwoławczych (ok. 1300 spraw 
rocznie) polegająca na:
1) sporządzaniu pism procesowych, stanowiących odpowiedzi na odwołania od decyzji 

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, 
kierowanych do Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I instancji (zwanych dalej 
Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, 
w terminie wynikającym z przepisów prawa (ok. 60 pism miesięcznie),

2) monitorowaniu terminarza wokand we wszystkich sprawach toczących się przed Sądami 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz przed Sądem Najwyższym na skutek odwołań 
złożonych od decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 

3) sporządzaniu pism procesowych zawierających zarzuty do opinii biegłych sądowych oraz 
innych pism w toku postępowania przed Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 
w terminie zapewniającym ich uwzględnienie przez Sądy Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych lub wynikającym z przepisów prawa (ok. 40 pism miesięcznie),

4) monitorowaniu wokandy sądowej i uczestniczeniu w rozprawach przed Sądami Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych w przypadku rozpraw wyznaczonych w sprawach, w których 
ze względu na odmienną w całości opinię biegłych sądowych zostały złożone zarzuty do 
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opinii na piśmie, i których rozstrzygnięcie jest istotne dla zachowania jednolitej linii 
orzeczniczej,

5) sporządzaniu w wersji elektronicznej po zakończeniu każdego tygodnia raportu z wokand 
sądowych, zgodnego z rzeczywistym stanem wynikającym z przebiegu postępowania 
sądowego, w terminie umożliwiającym skuteczne zastosowanie środków zaskarżenia.

2. Termin wykonania zamówienia: Od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście 

w siedzibie Zamawiającego – w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Krakowie, 31-513 Kraków, ul. Olszańska 5 lub telefonicznie pod 
numerem tel. (012) 39 21 398 lub (012) 39 21 397.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają wpis na listę czynnych zawodowo adwokatów prowadzoną przez Okręgową 

Radę Adwokacką w Krakowie bądź wpis na listę czynnych zawodowo radców prawnych 
prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia, 
w szczególności z zakresu postępowania w sprawach dotyczących ubezpieczeń 
społecznych (przepisy dotyczące orzekania o niepełnosprawności),

3) pozostają w dyspozycji do realizacji przedmiotu umowy w siedzibie Zleceniodawcy w takim 
wymiarze czasu pracy w skali miesiąca jaki jest niezbędny dla należytego wykonywania 
usługi.

5. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
1) cenę ofertową należy przedstawić jako kwotę ryczałtu miesięcznego za obsługę prawną 

postępowań o których mowa w punkcie 1. Proszę podać wysokość kwoty netto, VAT 
i brutto.

2) cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie 
podlega waloryzacji.

6. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Najniższej ceny oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania usługi z zakresu 

postępowania w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych.

7. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione 

wymagania udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną.

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy sporządzić w języku polskim; podanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do złożenia oferty jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć 
w procesie naboru,

2) do oferty należy załączyć Decyzję Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Adwokatów 
o wpisie na listę radców prawnych lub adwokatów,

3) ofertę w wersji papierowej, opatrzoną własnoręcznym podpisem lub ofertę podpisaną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć osobiście w siedzibie 
Zamawiającego lub przekazać do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem platformy e-
 puap, w terminie siedmiu dni od otrzymania niniejszego zaproszenia,

4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
upływem terminu do jej składania.

5) Termin składania ofert upływa 22 grudnia 2021 roku.
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9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca, którego ofertę wybrano, zostanie poinformowany telefonicznie.

10. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
1) niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy, wybrany Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

zawarcia umowy ze Zleceniodawcą,
2) umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

11. Załączniki – klauzula informacyjna.

                                                                                                   Dyrektora Wydziału
                  

Jacek Kowalczyk
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