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SPOSÓB WYLICZENIA PUNKTÓW 
 

Wszystkie opinie, umowy, sprawy sądowe wskazane do punktacji muszą być potwierdzone 
referencjami za wyjątkiem opinii, umów, spraw sądowych wykonywanych dla Zamawiającego. 
 

CZĘŚĆ I: Obsługa prawna wydziałów GE, IN, KP, PP, SO i ZD w latach 2021-2023 
 
Kryteria (wagi): 
 
Ca - Cena: 40% 
Liczone jako Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty * 40% * 100 pkt 
D1 - Doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej: 30% 
Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 30% * 100 pkt 
D2 - Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych: 25% 
Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 25% * 100 pkt 
D3 - Doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych: 5% 
Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 5% * 100 pkt 
 
Ocena oferty: Ca+D1+D2+D3 
 

1. Wyliczenie punktów w zakresie prowadzenia obsługi prawnej: 
 
Pod uwagę brane będą umowy, z których wynika, że radca prawny lub adwokat, który będzie 
świadczył obsługę prawną na rzecz Zamawiającego prowadził ciągłą obsługę prawną przez 
okres minimum 12 miesięcy w zakresach podanych w Ogłoszeniu o zamówieniu „Warunki 
udziału w postępowaniu (…)” dla części I. Dla każdego zakresu, punktowane będą maksymalnie 
3 umowy. Za każdą umowę Wykonawca otrzymuje 1 punkt. W przypadku podania większej niż 
punktowana liczby umów w danym zakresie punkty zostaną przyznane za pierwsze 3 umowy 
wskazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym punkcie.  
 
 

2. Wyliczenie punktów w zakresie sporządzania opinii prawnych: 
 
Pod uwagę brane będą wyłącznie opinie prawne wydane na rzecz jednostek administracji 
samorządowej lub rządowej przez radcę prawnego lub adwokata, który będzie świadczył 
obsługę prawną na rzecz Zamawiającego. Za każdą wykazaną opinię Wykonawca otrzyma 1 
punkt. Punktowane będą maksymalnie 3 opinie w każdym z zakresów podanych w Ogłoszeniu 
o zamówieniu „Warunki udziału w postępowaniu (…)”, dla części I. W przypadku podania 
większej niż punktowana liczby opinii w danym zakresie punkty zostaną przyznane za pierwsze 
3 opinie wskazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym punkcie. 
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3. Wyliczenie punktów w zakresie prowadzenia spraw sądowych: 

 
Doświadczenie nie jest wymagane do spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu. 
Zamawiający oceniał będzie doświadczenie radcy prawnego lub adwokata, który będzie 
świadczył obsługę prawną na rzecz Zamawiającego w zakresie prowadzenia spraw sądowych 
w następującym zakresie: 
 

1) pomocy społecznej 
2) planowania przestrzennego, 
3) rozwiązania stowarzyszenia, 
4) skarg na uchwały Rady Miasta, 

 
Za każdą wskazaną sprawę zakończoną wydaniem wyroku lub postanowienia można otrzymać 
1 punkt, natomiast w każdym zakresie punktowane będą maksymalnie 3 sprawy. Wskazać 
należy sygnaturę oraz datę wyroku/postanowienia. W przypadku podania większej niż 
punktowana liczby spraw w danym zakresie punkty zostaną przyznane za pierwsze 3 sprawy 
wykazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym punkcie. 
 

CZĘŚĆ II: Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 
2012-2023. 

 
Kryteria (wagi): 
 
Ca - Cena: 40% 
Liczone jako Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty * 40% * 100 pkt 
D1 - Doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej: 30% 
Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 30% * 100 pkt 
D2 - Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych: 25% 
Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 25% * 100 pkt 
D3 - Doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych: 5% 
Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 5% * 100 pkt 
 
Ocena oferty: Ca+D1+D2+D3 
 

1. Wyliczenie punktów w zakresie prowadzenia obsługi prawnej: 
 
Pod uwagę brane będą umowy, z których wynika, że radca prawny lub adwokat, który będzie 
świadczył obsługę prawną na rzecz Zamawiającego prowadził ciągłą obsługę prawną przez 
okres minimum 12 miesięcy w zakresach podanych w Ogłoszeniu o zamówieniu „Warunki 
udziału w postępowaniu (…)” dla części II. Dla każdego zakresu, punktowane będą 
maksymalnie 3 umowy. Za każdą umowę Wykonawca otrzymuje 1 punkt. W przypadku 
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podania większej niż punktowana liczby umów w danym zakresie punkty zostaną przyznane 
za pierwsze 3 umowy wskazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym punkcie.  
 
 

2. Wyliczenie punktów w zakresie sporządzania opinii prawnych: 
 
Pod uwagę brane będą wyłącznie opinie prawne wydane na rzecz jednostek administracji 
samorządowej lub rządowej  przez radcę prawnego lub adwokata, który będzie świadczył 
obsługę prawną na rzecz Zamawiającego. Za każdą wykazaną opinię Wykonawca otrzyma 
1 punkt. Punktowane będą maksymalnie 3 opinie w każdym z zakresów podanych 
w Ogłoszeniu o zamówieniu „Warunki udziału w postępowaniu (…)”, dla części II. W przypadku 
podania większej niż punktowana liczby opinii w danym zakresie punkty zostaną przyznane za 
pierwsze 3 opinie wskazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym punkcie. 
 

3. Wyliczenie punktów w zakresie prowadzenia spraw sądowych: 
 

Doświadczenie nie jest wymagane do spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu. 
Zamawiający oceniał będzie doświadczenie radcy prawnego lub adwokata, który będzie 
świadczył obsługę prawną na rzecz Zamawiającego w zakresie prowadzenia spraw sądowych 
w następującym zakresie: 
 

1) prowadzenia spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą, 
2) prowadzenia spraw o stwierdzenie nabycia spadku, 
3) spraw karnych, 
4) skarg na uchwały Rady Miasta, 
5) spraw pracowniczych. 

Za każdą wskazaną sprawę zakończoną wydaniem wyroku lub postanowienia można otrzymać 
1 punkt, natomiast w każdym zakresie punktowane będą maksymalnie 3 sprawy. Wskazać 
należy sygnaturę oraz datę wyroku/postanowienia. W przypadku podania większej niż 
punktowana liczby spraw w danym zakresie punkty zostaną przyznane za pierwsze 3 sprawy 
wykazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym punkcie. 
 

 

CZĘŚĆ III: Obsługa prawna wydziałów BRM, BZP, BA, KS i PO w latach 2021-2023. 
 
Kryteria (wagi): 
 
Ca - Cena: 40% 
Liczone jako Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty * 40% * 100 pkt 
D1 - Doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej: 30% 
Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 30% * 100 pkt 
D2 - Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych: 25% 
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Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 25% * 100 pkt 
D3 - Doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych: 5% 
Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 5% * 100 pkt 
 
Ocena oferty: Ca+D1+D2+D3 
 

1. Wyliczenie punktów w zakresie prowadzenia obsługi prawnej: 
 
Pod uwagę brane będą umowy, z których wynika, że radca prawny lub adwokat, który będzie 
świadczył obsługę prawną na rzecz Zamawiającego prowadził ciągłą obsługę prawną przez 
okres minimum 12 miesięcy w zakresach podanych w Ogłoszeniu o zamówieniu „Warunki 
udziału w postępowaniu (…)” dla części III. Dla każdego zakresu, punktowane będą 
maksymalnie 3 umowy. Za każdą umowę Wykonawca otrzymuje 1 punkt. W przypadku 
podania większej niż punktowana liczby umów w danym zakresie punkty zostaną przyznane 
za pierwsze 3 umowy wskazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym punkcie.  
 

2. Wyliczenie punktów w zakresie sporządzania opinii prawnych: 
 
Pod uwagę brane będą wyłącznie opinie prawne wydane na rzecz jednostek administracji 
samorządowej lub rządowej  przez radcę prawnego lub adwokata, który będzie świadczył 
obsługę prawną na rzecz Zamawiającego. Za każdą wykazaną opinię Wykonawca otrzyma 
1 punkt. Punktowane będą maksymalnie 3 opinie w każdym z zakresów podanych 
w Ogłoszeniu o zamówieniu „Warunki udziału w postępowaniu (…)”, dla części III. 
W przypadku podania większej niż punktowana liczby opinii w danym zakresie punkty zostaną 
przyznane za pierwsze 3 opinie wskazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym 
punkcie. 
 

3. Wyliczenie punktów w zakresie prowadzenia spraw sądowych: 
 

Doświadczenie nie jest wymagane do spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu. 
Zamawiający oceniał będzie doświadczenie radcy prawnego lub adwokata, który będzie 
świadczył obsługę prawną na rzecz Zamawiającego w zakresie prowadzenia spraw sądowych 
w następującym zakresie: 
 

1) postępowań przed Regionalną Izbą Obrachunkową, 
2) skarg na uchwały Rady Miasta, 
3) skarg na interpretacje Ministra Finansów, 
4) skarg na czynności komornika, 
5) postępowań upadłościowych. 

Za każdą wskazaną sprawę zakończoną wydaniem wyroku lub postanowienia można otrzymać 
1 punkt, natomiast w każdym zakresie punktowane będą maksymalnie 3 sprawy. Wskazać 
należy sygnaturę oraz datę wyroku/postanowienia. W przypadku podania większej niż 
punktowana liczby spraw w danym zakresie punkty zostaną przyznane za pierwsze 3 sprawy 
wykazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym punkcie.  
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CZEŚĆ IV: Obsługa prawna wydziałów AUD i NA w latach 2021-2023. 
 
Kryteria (wagi): 
 
Ca - Cena: 40% 
Liczone jako Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty * 40% * 100 pkt 
D1 - Doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej: 35% 
Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 35% * 100 pkt 
D2 - Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych: 25% 
Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 25% * 100 pkt 
 
Ocena oferty: Ca+D1+D2 
 

1. Wyliczenie punktów w zakresie prowadzenia obsługi prawnej: 
 
Pod uwagę brane będą umowy, z których wynika, że radca prawny lub adwokat, który będzie 
świadczył obsługę prawną na rzecz Zamawiającego prowadził ciągłą obsługę prawną przez 
okres minimum 12 miesięcy w zakresach podanych w Ogłoszeniu o zamówieniu „Warunki 
udziału w postępowaniu (…)” dla części IV. Dla każdego zakresu, punktowane będą 
maksymalnie 3 umowy. Za każdą umowę Wykonawca otrzymuje 1 punkt. W przypadku 
podania większej niż punktowana liczby umów w danym zakresie punkty zostaną przyznane 
za pierwsze 3 umowy wskazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym punkcie.  
 

2. Wyliczenie punktów w zakresie sporządzania opinii prawnych: 
 
Pod uwagę brane będą wyłącznie opinie prawne wydane na rzecz jednostek administracji 
samorządowej lub rządowej  przez radcę prawnego lub adwokata, który będzie świadczył 
obsługę prawną na rzecz Zamawiającego. Za każdą wykazaną opinię Wykonawca otrzyma 
1 punkt. Punktowane będą maksymalnie 3 opinie w każdym z zakresów podanych 
w Ogłoszeniu o zamówieniu „Warunki udziału w postępowaniu (…)”, dla części IV. W 
przypadku podania większej niż punktowana liczby opinii w danym zakresie punkty zostaną 
przyznane za pierwsze 3 opinie wskazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym 
punkcie. 
 

CZEŚĆ V: Obsługa prawna wydziałów Wydziału Edukacji oraz miejskich jednostek 
oświatowych w latach 2021-2023. 

 
Kryteria (wagi): 
 
Ca - Cena: 40% 
Liczone jako Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty * 40% * 100 pkt 
D1 - Doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej: 30% 
Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 30% * 100 pkt 
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D2 - Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych: 25% 
Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 25% * 100 pkt 
D3 - Doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych: 5% 
Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / 
najwyższa uzyskana liczba punktów * 5% * 100 pkt 
 
Ocena oferty: Ca+D1+D2+D3 
 

1. Wyliczenie punktów w zakresie prowadzenia obsługi prawnej: 
 
Pod uwagę brane będą umowy, z których wynika, że radca prawny lub adwokat, który będzie 
świadczył obsługę prawną na rzecz Zamawiającego prowadził ciągłą obsługę prawną przez 
okres minimum 12 miesięcy w zakresach podanych w Ogłoszeniu o zamówieniu „Warunki 
udziału w postępowaniu (…)” dla części V. Dla każdego zakresu, punktowane będą 
maksymalnie 3 umowy. Za każdą umowę Wykonawca otrzymuje 1 punkt. W przypadku 
podania większej niż punktowana liczby umów w danym zakresie punkty zostaną przyznane 
za pierwsze 3 umowy wskazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym punkcie.  
 

2. Wyliczenie punktów w zakresie sporządzania opinii prawnych: 
 
Pod uwagę brane będą wyłącznie opinie prawne wydane na rzecz jednostek administracji 
samorządowej lub rządowej  przez radcę prawnego lub adwokata, który będzie świadczył 
obsługę prawną na rzecz Zamawiającego. Za każdą wykazaną opinię Wykonawca otrzyma 
1 punkt. Punktowane będą maksymalnie 3 opinie w każdym z zakresów podanych 
w Ogłoszeniu o zamówieniu „Warunki udziału w postępowaniu (…)”, dla części V. W przypadku 
podania większej niż punktowana liczby opinii w danym zakresie punkty zostaną przyznane za 
pierwsze 3 opinie wskazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym punkcie. 
 

3. Wyliczenie punktów w zakresie prowadzenia spraw sądowych: 
 

Doświadczenie nie jest wymagane do spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu. 
Zamawiający oceniał będzie doświadczenie radcy prawnego lub adwokata, który będzie 
świadczył obsługę prawną na rzecz Zamawiającego w zakresie prowadzenia spraw sądowych 
w następującym zakresie: 
 

1) spraw pracowniczych, 
2) roszczeń odszkodowawczych, 
3) spraw rozliczania dotacji. 

Za każdą wskazaną sprawę zakończoną wydaniem wyroku lub postanowienia można otrzymać 
1 punkt, natomiast w każdym zakresie punktowane będą maksymalnie 3 sprawy. Wskazać 
należy sygnaturę oraz datę wyroku/postanowienia. W przypadku podania większej niż 
punktowana liczby spraw w danym zakresie punkty zostaną przyznane za pierwsze 3 sprawy 
wykazane w wykazie spełniające kryteria opisane w niniejszym punkcie. 
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		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane

		Opisy pól		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza mają opis

		Tekst zastępczy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Tekst zastępczy ilustracji		Zatwierdzono		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego

		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji

		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Zatwierdzono		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy

		Tabele



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Wiersze		Zatwierdzono		TR musi być elementem potomnym Table, THead, TBody lub TFoot

		TH i TD		Zatwierdzono		TH i TD muszą być elementami potomnymi TR

		Nagłówki		Zatwierdzono		Tabele powinny mieć nagłówki

		Regularność		Zatwierdzono		Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie

		Podsumowanie		Pominięto		Tabele muszą mieć podsumowanie

		Listy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Elementy listy		Zatwierdzono		LI musi być elementem potomnym L

		Lbl i LBody		Zatwierdzono		Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI

		Nagłówki



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Właściwe zagnieżdżenie		Zatwierdzono		Właściwe zagnieżdżenie
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