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Marianowo, dnia 10.01.2012 r. 
 
Stowarzyszenie „SIEJA” 
ul. Mieszka I 1 
73-121 Marianowo 
Tel. +48 91 561 38 66, fax +48 91 561 38 66 
kom.: 883 602 959; 883 603 720;  
883 600 346; 883 500 759. 
e-mail: lgr-sieja@wp.pl 
strona internetowa: lgr-sieja.pl 
 

 

 

Zapytanie ofertowenr 1/2012 
 

Zapraszamydo przedłożenia propozycji odnośnie poniższego zakresu. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                  
REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733 zaprasza do złożenia oferty na doradztwo 
prawne. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne w ramach działania środka 4.1. 

Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających 
na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i 
aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2011. Program Operacyjny ,,Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Świadczenie obsługi prawnej i doradztwa prawnego w zakresie programu 
operacyjnego RYBY – Oś priorytetowa 4 „Zrównoważony rozwój obszar zależnych od 
rybactwa”, środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji 
operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz 
nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.  
Obsługa prawna poprzez cotygodniowe(stały dzień i godzina) 1 godzinne dyżury w 
siedzibie Stowarzyszenia w Marianowie oraz doradztwo poza siedzibą wg. potrzebnie 
częściej niż 2 razy w tygodniu poprzez krótkie konsultacjedrogą telefoniczną lub 
mailową. 

Dojazd do miejsca świadczenia usługi na cotygodniowe 1 godzinne dyżury we 
własnym zakresie. 

Dzień tygodnia (dni robocze od poniedziałku do piątku) i godzina ( w zakresie 9.00-
15.00) do uzgodnienia przed podpisaniem umowy na świadczenie usługi. 

Osoba świadcząca obsługę prawną musi posiadać stosowne uprawnienia (wpis na 
listę radców prawnych). 

3. Okres świadczenia usług: od 01 lutego 2012r.  do 30 czerwca 2015r. 

 
III. Oferent powinien złożyć ofertę zawierającą adres, kontakt telefoniczny i mailowy, 

kwotę netto i brutto ze świadczenie opisanej usługi. Oferta powinna być podpisana i 
złożona do dnia16.01.2012 r. do godz.15.15. 
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IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemneji przesłana pocztą (tradycyjną, 

kurierem), dostarczona osobiście lubza pośrednictwem poczty elektronicznej w formie 

skanusporządzonej ofertyna adres: e-mail: lgr-sieja@wp.pl. 

 
V. OCENA OFERT 

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.01.2012r.Zamawiający dokona oceny   
ważnych ofert.Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium 
proponowanych cen (100 %). 
 
 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentówogłaszając na 
stronie internetowej www.lgr-sieja.pl 
 

 
 


