
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 35906-2011 z dnia 2011-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 
a) udzielanie porad i konsultacji prawnych w szczególności z zakresu prawa pracy, prawa 
administracyjnego, prawa cywilnego, przepisów dotyczących stosunku służbowego żołnierzy 
zawodowych, zamówień publicznych, finansów publicznych,... 
Termin składania ofert: 2011-03-11  

 

Warszawa: Usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej pozostające w 
związku z działalnością statutową Muzeum Wojska Polskiego 
Numer ogłoszenia: 50870 - 2011; data zamieszczenia: 22.03.2011 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 35906 - 2011r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi doradztwa prawnego oraz 
reprezentacji prawnej pozostające w związku z działalnością statutową Muzeum Wojska 
Polskiego. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a) udzielanie porad i konsultacji prawnych w 
szczególności z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, przepisów 
dotyczących stosunku służbowego żołnierzy zawodowych, zamówień publicznych, finansów 
publicznych, gospodarki finansowej Muzeum Wojska Polskiego oraz wewnętrznych 
przepisów obowiązujących w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej; b) sporządzania pisemnych opinii w szczególności z zakresu prawa 
pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, przepisów dotyczących stosunku 
służbowego żołnierzy zawodowych, zamówień publicznych, finansów publicznych, 
gospodarki finansowej Muzeum Wojska Polskiego oraz wewnętrznych przepisów 
obowiązujących w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej; c) opiniowania projektów umów i decyzji administracyjnych przygotowanych 
przez inne osoby, w szczególności z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz przepisów 
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dotyczących stosunku służbowego żołnierzy zawodowych; d) opiniowanie projektów pism 
wychodzących przygotowanych przez inne osoby, w szczególności z zakresu prawa pracy, 
prawa cywilnego oraz przepisów dotyczących stosunku służbowego żołnierzy zawodowych; 
e) reprezentowanie Muzeum Wojska Polskiego przed sądami i organami administracji; f) 
sporządzanie pism w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Kancelaria Radcy Prawnego, Michał Hresiukiewicz, ul. Sielska 41, 05-500 Siedliska, 
kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31500,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 30600,00 
• Oferta z najniższą ceną: 30600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30600,00 
• Waluta: PLN. 
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