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ZATWIERDZAM 

DYREKTOR GENERALNY  
dr Tomasz Bzukała 

 
 
 

.................................................... 

dnia 16 lipca 2021 r. 
    
 

Zamawiający: 

Centrum Łukasiewicz 

 

Adres: 

ul. Poleczki 19 

02-822 Warszawa 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

pn.: Usługi doradztwa podatkowego 

 

Numer postępowania: 46/BSU/BP/2021/ 3 

 

 

prowadzonym:  

1. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019.), 

2. na podstawie Zarządzenia nr 18 / 2020 Prezesa Centrum Łukasiewicz z dnia  

17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w Centrum Łukasiewicz, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.  
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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa podatkowego dla 

Zamawiającego, będącego państwową osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 21 lutego 

2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Rodzaj usług doradztwa podatkowego będzie skupiał się 

na udzielaniu porad i konsultacji, sporządzania opinii i analiz, w tym dokonywania wykładni 

obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością Zamawiającego  

w zakresie podatkowym, m.in. na podstawie: 

1) Ustawy o CIT, 

2) Ustawy o PIT, 

3) Ustawy o VAT, 

4) Ustawy o finansach publicznych, 

5) Ordynacji podatkowej. 

2. Usługi będą świadczone  przez Wykonawcę w sposób zdalny, m.in.: w formie konsultacji 

bezpośrednich, sporządzania opinii prawnych, opracowań, informacji i analiz, przygotowywania  

i weryfikacji projektów dokumentów, udział w spotkaniach poprzez systemy porozumiewania się 

na odległość. 

3. Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy w formie wiadomości e-mail, a w sprawach pilnych 

także osobiście lub telefonicznie.  

4. Wykonawca przystępując do realizacji zlecenia, poinformuje Zamawiającego o szacowanej liczbie 

godzin, które przeznaczy na zrealizowanie zlecenia. Zamawiający w przypadku uznania, iż 

szacowana liczba godzin przekracza czas niezbędny do zrealizowania zlecenia, może wystąpić do 

Wykonawcy o ponowne oszacowanie liczby godzin.  

5. Termin na wykonanie zleceń, zostanie uzgodniony między stronami, natomiast maksymalny 

termin wynosi 7 dni roboczych. 

6. Usługi będą realizowane przez osoby, posiadające tytuł zawodowy doradcy podatkowego lub 

radcy prawnego lub adwokata, który jest wykonywany przez tę osobę czynnie od co najmniej 3 

lat (w tym okresie dopuszczalna jest zmiana jednego z ww. zawodów na inny z ww. zawodów), 

oraz posiadające doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotu  

z systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub jednostki sektora finansów publicznych lub 

państwowej osoby prawnej, innej niż spółka prawa handlowego wskazane przez Wykonawcę  

w Wykazie osób. 

7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 500 000,00 (pięćset tysięcy) 

złotych na jedno zdarzenie.  

8. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej Usługi wykonane w danym miesiącu 

kalendarzowym będzie zestawienie czynności faktycznie wykonanych przez Wykonawcę wraz  
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z podaniem ilości godzin, w danym miesiącu kalendarzowym, do którego Zamawiający nie wniesie 

zastrzeżeń. 

9. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, termin płatności to 30 dni.  

10. Umowa zostanie zawarta na czas określony 1 roku lub do wyczerpania kwoty z oferty Wykonawcy, 

w zależności które nastąpi pierwsze.  

11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w  Istotnych Postanowień 

Umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1 rok od dnia zawarcia umowy o zamówienie lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU. 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1) posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, o wartości co najmniej 500 000,00 (pięćset tysięcy) złotych na jedno 

zdarzenie; 

2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą, która łącznie spełnia 

następujące warunki: 

 posiada tytuł zawodowy doradcy podatkowego lub radcy prawnego lub adwokata 

który wykonywany jest przez tę osobę / osoby czynnie od co najmniej 3 (trzech) lat przed 

upływem terminu składania ofert (w tym okresie dopuszczalna jest zmiana jednego  

z ww. zawodów na inny z ww. zawodów); 

 posiada  doświadczenie w świadczeniu w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem 

terminu składania ofert co najmniej 1 (jednej) usługi doradztwa podatkowego na 

rzecz jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, 

innej niż spółka prawa handlowego. 

 

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:  
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1) Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Zapytania; 

2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego – dotyczy pkt III.1.1); 

3) Wykaz osób – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zapytania; 

4) W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo 

rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie pisemnej i/lub 

drogą elektroniczną. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów (jeżeli dotyczy) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu. 

4. Zamawiający jednokrotnie wzywa do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw we 

wskazanym w wezwaniu zakresie. 

5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później 

niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

6. Oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa uzupełniane na wezwanie Zamawiającego  

na podstawie ust. 3, muszą zostać złożone w wyznaczonym terminie, w formie przewidzianej w ust. 

2. 

7. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu.  

8. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.  

9. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, 

-   chyba że mimo ich poprawienia oferta Wykonawcy jest niezgodna z zapytaniem 

i w związku z tym nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o 

dokonaniu poprawy omyłek Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

10.  Zamawiający nie rozpatrzy na dalszym etapie badania, oferty niezgodnej z treścią  niniejszego 

zapytania, z zastrzeżeniem ust. 3 i 9. 
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty składa się: 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: zamowienia.publiczne@lukasiewicz.gov.pl  

2. Termin składania ofert upływa dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż 

jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu. 

3. Oferta musi zawierać: 

1) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba), 

2) cenę wraz z podatkiem VAT. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

5. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne. 

 

VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść przy 

realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, kosztów transportu do 

siedziby Zamawiającego, innych opłat i podatków - z uwzględnieniem ewentualnych upustów  

i rabatów. 

2. Za cenę oferty Zamawiający uznaje całościową cenę brutto. 

3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc  

po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.: 

1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół, 

2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

4. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w walutach 

obcych. 

 

IX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami  

i ich wagami: Cena (stawka za roboczogodzinę) - 20% 

Doświadczenie osób, które będą realizować zamówienie – 80% 
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2. Sposób dokonania oceny: 

1) Punkty w ramach kryterium ceny (C) zostaną obliczone według wzoru:  

                                             najniższa stawka za roboczogodzinę  

   spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu 

wartość punktowa oferty =  -----------------------------------------------------------   x 20% 

                                       stawka za roboczogodzinę brutto oferty ocenianej 

2) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

3) Punkty w ramach kryterium doświadczenie osób, które będą realizować zamówienie (D) zostaną 

przyznane w następujący sposób: 

Doświadczenie osób posiadających tytuł zawodowy doradcy podatkowego lub radcy prawnego lub 

adwokata, które będą realizować zamówienie, przy czym punkty można przyznać najwyżej 2 

osobom wskazanym przez Wykonawcę do wykonywania umowy o zamówienie - max. 80 pkt: 

 20 pkt za każdą drugą i następną usługę doradztwa podatkowego wykonaną w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na rzecz podmiotu z systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki (ponad tę wykazaną na spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu), 

 10 pkt za każdą drugą i następną usługę wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert na rzecz jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej 

osoby prawnej, innej niż spółka prawa handlowego (ponad tę wykazaną na spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu), 

przy czym za usługę wykonaną na rzecz podmiotu, który jest jednocześnie podmiotem 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz jednostki systemu finansów publicznych można 

przyznać punkty tylko za spełnienie jednego z kryteriów, tj. 20 punktów. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

4. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

X. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.  

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1, Wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu. 

 

XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przekaże 

Zamawiającemu następujące informacje dotyczące: 

1) osób, które będą podpisywać umowę; 
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2) osób do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli 

 przebiegu realizacji umowy. 

2. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający traktować będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

 

XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia stanowią załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

XIII. Informacje dotyczące danych osobowych osób fizycznych. 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem danych osobowych jest Centrum Łukasiewicz, ul. Poleczki 19, 02-822 

Warszawa, adres e-mail: 

kontakt@lukasiewicz.gov.pl,  

2) w sprawie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych można kontaktować się pod 

adresem: ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, adres e-mail: dane.osobowe@lukasiewicz.gov.pl,  

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 z późn. zm.) oraz uprawnionym organom 

kontroli, 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przedmiotowego postępowania 

oraz po jego zakończeniu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z póżn. zm.) oraz aktami prawa 

wewnętrznego obowiązującego w Centrum Łukasiewicz, nie krócej jednak niż 4 lata;  

6) obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem  
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy, 

7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) osoby fizyczne posiadają: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 

przepisy RODO, 

9) osobom fizycznym nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. b i c RODO.  

2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem  

w postępowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO.  

3. Podwykonawca / podmiot trzeci jest zobowiązany podczas pozyskiwania danych osobowych na 

potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wypełnić 

obowiązek informacyjny wynikający z RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. 

4. Powyższe zapisy dotyczą danych osobowych osób fizycznych, bezpośrednio od nich pozyskanych, 

a w szczególności danych osobowych: 

1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
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2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone  

w pełnomocnictwie), 

4) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną. 

 

XIV. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE 

1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym czynności 

wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje 

odwołanie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). 

3. Załącznikami do niniejszego zapytania są: 

1) Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego, 

2) Załącznik nr 2 – wykaz osób, 

3) Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy zawierające następujące załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,  

b) Załącznik nr 2 – wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 

c) Załącznik nr 3 – kopia polisy, 

d) Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna Zamawiającego. 

 


