ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA PRAWNEGO NA RZECZ NARODOWEGO
CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI
BIURA NCBR W BRUKSELI
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”), z siedzibą w Warszawie (00-695) przy
ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie
doradztwa prawnego, w tym w szczególności w zakresie aspektów podatkowych, administracyjnych,
cywilnoprawnych, prawnomiędzynarodowych, prawa pracy oraz wewnętrznych regulacji
obowiązujących w NCBR, związanych z rozpoczęciem działalności przez biuro NCBR w Brukseli oraz
świadczeniem w ramach jego działalności pracy przez pracowników NCBR.
W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą
o udzielenie informacji na temat szacunkowej ceny netto oraz brutto całkowitego kosztu realizacji
usługi.
1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług doradztwa prawnego, w tym w szczególności w zakresie
aspektów podatkowych, administracyjnych, cywilnoprawnych, prawnomiędzynarodowych, prawa
pracy oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w NCBR, związanych z rozpoczęciem
działalności przez biuro NCBR w Brukseli oraz świadczeniem w ramach jego działalności pracy przez
pracowników NCBR.
2. Kod CPV: 79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2019 r.
4. Opis Przedmiotu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego, w tym w szczególności
aspektów podatkowych, administracyjnych, cywilnoprawnych, prawnomiędzynarodowych, prawa
pracy oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w NCBR, związanych z rozpoczęciem działalności
przez biuro NCBR w Brukseli i realizowanymi przez to biuro zadaniami oraz świadczeniem w ramach
jego działalności pracy przez pracowników NCBR.
Zamówienie stanowi usługi w rozumieniu prawa zamówień publicznych i polega na:
1) przeprowadzeniu kompleksowej analizy aspektów prawnych, w tym w zakresie wewnętrznych
regulacji obowiązujących w NCBR, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa podatkowego, spraw
socjalnych związanych z rozpoczęciem świadczenia w ramach tej działalności pracy przez
pracowników NCBR (zatrudnionych na podstawie umów o pracę) oraz sporządzeniu raportu w tym
zakresie wraz z harmonogramem czynności jakie niezbędne są do podjęcia w celu zapewnienia
warunków świadczenia przez pracowników NCBR pracy w Brukseli zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Analiza powinna objąć trzy warianty zatrudnienia pracowników NCBR:

(i) na podstawie prawa polskiego z oddelegowaniem do Belgii, (ii) na podstawie prawa polskiego
przy świadczeniu pracy/usług w Belgii oraz (iii) na podstawie prawa belgijskiego;
2) przeprowadzeniu kompleksowej analizy w zakresie wymogów prawnych (w tym wewnętrznych
regulacji obowiązujących w NCBR) związanych z rozpoczęciem działalności przez biuro NCBR
w Brukseli oraz zakresem i specyfiką wykonywanych przez biuro NCBR w Brukseli zadań,
w szczególności pod kątem aspektów prawnych obecności i działalności na terytorium Królestwa
Belgii oraz Regionu Stołecznego Brukseli podmiotu sektora publicznego (niewchodzącego w skład
służby zagranicznej) pochodzącego z innego państwa członkowskiego (poprzez określenie statusu
prawnego oraz uprawnień i ograniczeń wynikających z tego statusu) i współpracy takiego podmiotu
z organami UE (np. pod kątem działalności lobbingowej)1, a także sporządzeniu raportu z tej analizy
oraz harmonogramu działań niezbędnych do podjęcia w celu zapewnienia zgodności prowadzonej
przez biuro NCBR w Brukseli działalności polegającej na realizacji powierzonych zadań
z obowiązującymi przepisami prawa;
3) świadczeniu dodatkowych usług doradztwa prawnego w sytuacji konieczności przeprowadzenia
dodatkowych analiz w zakresie aspektów prawnych wskazanych w pkt. 4 ppkt 1 i 2.
5. Sposób realizacji zamówienia:
1) Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia raportów (wraz
z harmonogramami) z analiz wskazanych w pkt 4 ppkt 1, 2 i ewentualnie (w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby u Zamawiającego) 3.
2) W zakresie świadczenia usług wskazanych w pkt 4 ppkt 3 – Wykonawca będzie zobowiązany
do realizacji usług doradztwa (sporządzenia dodatkowych analiz, raportów lub innego rodzaju
dokumentów) zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w wyznaczonym terminie
dostosowanym do specyfiki danego zadania.
6. Warunki udziału w planowanym postępowaniu:
6.1 Zamawiający w przyszłym postępowaniu będzie wymagał dysponowania co najmniej trzema
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
6.1.1

6.1.2

6.1.3

jednego eksperta z dziedziny prawa międzynarodowego prywatnego oraz publicznego
oraz prawa obowiązującego w Królestwie Belgii, posiadającego co najmniej 3 – letnie
doświadczenie w zakresie świadczenia usług dotyczących obsługi podmiotów publicznych
lub gospodarczych we wskazanej gałęzi prawa;
jednego eksperta z dziedziny prawa podatkowego ze znajomością prawno-podatkowych
aspektów świadczenia pracy za granicą przez obywateli RP posiadającego co najmniej
3 – letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług dotyczących obsługi podmiotów
publicznych lub gospodarczych albo osób fizycznych (w zakresie prawnych aspektów
świadczenia pracy za granicą przez obywateli RP) we wskazanej gałęzi prawa;
jednego eksperta z dziedziny prawa pracy ze znajomością prawnych aspektów świadczenia
pracy za granicą przez obywateli RP posiadającego co najmniej 3 – letnie doświadczenie
w zakresie świadczenia usług dotyczących obsługi podmiotów publicznych lub

Istnieje możliwość, że prawo belgijskie zawiera szczególne regulacje, które nakładają wymóg na NCBR
spełnienia określonych przesłanek lub przyjęcia określonej formy działalności, dla wypełniania zadań
zleconych przez Ministra na terytorium Królestwa Belgii.
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gospodarczych albo osób fizycznych (w zakresie prawnych aspektów świadczenia pracy za
granicą przez obywateli RP) we wskazanej gałęzi prawa.
6.2 Ponadto Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał z należytą starannością co
najmniej 5 usług dotyczących obsługi podmiotów publicznych lub gospodarczych albo osób
fizycznych (w zakresie prawnych aspektów świadczenia pracy za granicą przez obywateli RP)
w każdym ze wskazanych powyżej zakresów.
6.3 Zamawiający dopuszcza sytuację, w której to jedna osoba posiada wiedzę ekspercką w więcej
niż jednej z opisanych w punktach 6.1.1. – 6.1.3. gałęzi i w ramach zamówienia pełnić będzie
więcej niż jedną rolę.
6.4 Zamawiający dopuszcza wykazanie dla spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia
(o którym mowa w punkcie 6.1.) doświadczenia z różnych umów, w ramach których łączna
liczba przepracowanych miesięcy wynosi co najmniej 36.
7. Zamawiający w przyszłym postępowaniu przewiduje kary umowne. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość naliczenia kar umownych, w tym co najmniej:
30% w razie niewykonania przedmiotu zamówienia,
10% za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, a także
w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia.
8. Miejsce oraz termin przedłożenia informacji o szacowanym koszcie realizacji usługi: należy
przesłać drogą elektroniczną na adres: przetargi@ncbr.gov.pl do dnia 23 sierpnia 2019 r.
9.

Dodatkowe informacje:
 Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku
VAT. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
 Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz
uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku wyceny, nie jest
równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie
rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
 Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 Wykonawca
może
dodatkowo
zaproponować
Zamawiającemu
inne
rozwiązania/ulepszenia, niż wskazane w Zapytaniu, które pomogą Zamawiającemu
efektywniej osiągnąć zakładany cel lub zmniejszyć koszty.

10. Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu.

