Warszawa, dn. 10.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/HPL

W związku z realizacją projektu pt.: „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w
kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym”, finansowanym ze środków Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, Zamawiający - Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na
przeprowadzenie analiz prawnych.

A. ZAMAWIAJĄCY
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
NIP: 5241005438
REGON: 010228830
B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Sporządzenie opinii prawnej zawierającej analizę regulacji prawnych z zakresu prawa energetycznego pod
względem wprowadzenia w Polsce kolei próżniowej (hyperloop) z uwzględnieniem:
1) ustalenia, czy obecnie obowiązujące przepisy prawne umożliwiają wprowadzenie ww.
technologii,
2) zaproponowania niezbędnych kierunków zmian przepisów,
3) wskazania luk legislacyjnych wraz z propozycją ich wypełnienia.
Szczegółowy opis technologii kolei próżniowej (hyperloop) stanowi załącznik nr 1.
Opinia prawna będzie sporządzona w ramach projektu pt. „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce
technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym”
realizowanego w terminie 01.05.2019 – 30.04.2020, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie
projektu Gospostrateg 1/387144/27/NCBR/2019. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.
C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sporządzenie opinii prawnej powinno się odbyć zgodnie z poniższymi wytycznymi.
Analiza regulacji prawnych z zakresu prawa energetycznego z uwzględnieniem poglądów doktryny oraz
orzecznictwa sądowego zarówno krajowego, jak i unijnego.
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OPIS ANALIZY PRAWNEJ

METODOLOGIA
Wykorzystanie metody formalno-dogmatycznej, dodatkowo ewentualnie metody prawno-porównawczej.
Analiza orzecznictwa sądowego oraz praktyki decyzyjnej organów administracji publicznej.
ZAKRES OPINII PRAWNEJ
Prawo krajowe oraz przepisy prawa unijnego w zakresu prawa energetycznego.
FORMA I OBJĘTOŚĆ OPINII PRAWNEJ
Opinia prawna powinna być sporządzona w formie pisemnej w postaci maszynopisu obejmującego nie mniej
niż 15 stron (w standardzie – czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5).
TERMIN I OKRES REALIZACJI
Najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia analiz prawnych to: 21.10.2019 r.
- przewidziany okres realizacji: 150 dni kalendarzowych.
- termin dostarczenia opinii prawnej do 21 marca 2020 r.
D. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a.
b.
c.
d.

Posiadania uprawnień zawodowych adwokata lub radcy prawnego,
Posiadania stopnia naukowego dra habilitowanego nauk prawnych,
Posiadania co najmniej 2-letniego doświadczenia związanego z obsługą prawną,
Posiadania co najmniej 15 publikacji naukowych z zakresu prawa energetycznego.

Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3/2019/HPL
E. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert ze względu na następujące kryteria:


Cena - 100% (maksymalnie 100 pkt.)

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 października 2019 r. do godziny 23:59:59
2. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do zapytania
3. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
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F. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

- Wymagania wobec Wykonawcy– Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 3/2019/HPL
- Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 3/2019/HPL
4. Ofertę należy złożyć w formie skanów podpisanych załączników do Zapytania Ofertowego nr
3/2019/HPL wymienionych w części F. Zapytania ofertowego (pkt. 3). Skany należy przesłać na adres
e-mail: nauka@kozminski.edu.pl
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania oferty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego nr 3/2019/HPL.
Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez Wykonawcę.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, tj. osobę (osoby)
reprezentującą(e) Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze
lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie
pełnomocnictwa, prosimy o dołączenie skanu pełnomocnictwa do oferty.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny netto i brutto
wyrażonej w walucie polski złoty (PLN).
Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oferty niekompletne nie będą podlegać ocenie przez Zamawiającego.

G. DODATKOWE INFORMACJE
1.

W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji
zamówienia.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego na każdym etapie bez
podania przyczyny.

3.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie
przedmiotu zamówienia oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie
wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia.

4.

Zamawiający przewiduje nakładanie kar umownych na Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia,
m.in.:
a. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia na skutek okoliczności, leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
brutto przedmiotu zamówienia;

c. W przypadku stwierdzenia przedkładania przez Wykonawcę w toku realizacji przedmiotu
zamówienia fałszywych oświadczeń lub dokumentów stwierdzających nieprawdę lub też
popełnienie oszustwa, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100%
wartości brutto przedmiotu zamówienia;
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b. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wartości brutto przedmiotu zamówienia;

d. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
H. WYBÓR WYKONAWCY
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który spełni łącznie poniższe warunki:
- nie został wykluczony z postępowania,
- uzyska największą liczbę punktów w kryterium Cena (określonym w części E. Zapytania),
- jego oferta nie zostanie odrzucona.
2. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy wybrana jako najkorzystniejsza będzie przewyższać zaplanowany
budżet, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z tym Wykonawcą.
3. Gdy Zamawiający nie dojdzie do porozumienia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający przystąpi do negocjacji z Wykonawcą/ami z kolejnych miejsc
z listy rankingowej.
4. Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone
oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, do złożenia ofert
dodatkowych. Złożenie oferty dodatkowej polegać będzie na przedstawieniu nowej propozycji cenowej,
nie wyższej niż zaoferowana w ofercie pierwotnej.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawcy odmówi podpisania umowy na realizację zamówienia,
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zajął kolejne (drugie) miejsce na liście rankingowej.

I.

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela kierownik projektu:
dr hab. Aleksander Maziarz - adres email: amaziarz@kozminski.edu.pl
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Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

