
 

 

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH 

 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 231 30 41 
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
www.gliwice.eu 
 
Godziny pracy Urzędu 
Miejskiego:  
poniedziałek - środa: 
8:00 - 16:00;  
czwartek: 8:00 - 17:00; 
piątek: 8:00 - 15:00 
 

Wydział Zamówień 
Publicznych 

 
ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 238 55 30 
Fax +48 32 238 55 27  
za@um.gliwice.pl 

 
 

ZA.271.96.2020 Gliwice, 5.02.2021 r. 

  
PREZYDENT MIASTA GLIWICE 

zawiadamia o wynikach postępowania 

Postępowanie prowadzone na usługi społeczne o wartości poniżej  
750 000 euro na podstawie art. 138o ustawy Pzp pod nazwą: 

„Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2021-2023” 
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
CZĘŚĆ I: Obsługa prawna wydziałów GE, IN, KP, PP, SO i ZD w latach 2021-
2023 
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że w postępowaniu pod nazwą: „Obsługa prawna 
wybranych wydziałów w latach 2021-2023” dla części I („Obsługa prawna wydziałów 
GE, IN, KP, PP, SO i ZD w latach 2021-2023”) wybrana została oferta nr 1 złożona 
przez: 

MŁYNARCZYK, LABURDA, AUGUSTYNIAK 
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SP. P. 
ROOSEVELTA 81 
41-800 ZABRZE 
 
z ceną 171 216,00 zł. 
 
Uzasadnienie: 
W zakresie części I do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.01.2021 r. do godz. 
9:00 zostały złożone dwie oferty. 
W treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazał, że w prowadzonym 
postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
Złożone wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia potwierdzają, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów – 93,79 pkt (33,79 pkt w kryterium 
„Cena”, 30 pkt w kryterium „Doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej”,  
25 pkt w kryterium „Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych”, 5 pkt  
w kryterium „Doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych”), jest zgodna 
z treścią ogłoszenia o zamówieniu i ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Lp. 
Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
Cena 

Liczba 
punktów  
w 
kryterium 
Doświadc
zenie – 
obsługa 
prawna 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
Doświadc
zenie – 
opinie 
prawne 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
Doświadc
zenie – 
sprawy 
sądowe 

Łączna 
punktacja 

1. 

MŁYNARCZYK, 
LABURDA, 

AUGUSTYNIAK 
KANCELARIA 

RADCÓW 
PRAWNYCH SP. P. 
UL. ROOSEVELTA 

81 
41-800 ZABRZE 

33,79 30,00 25,00 5,00 93,79 



 

2. 

TARNAWSKI  
I PARTNERZY 
KANCELARIA 

RADCÓW 
PRAWNYCH 

UL. FRANCUSKA 57 
40-028 KATOWICE 

40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

 
 
 
CZĘŚĆ III: Obsługa prawna wydziałów BRM, BZP, BA, KS i PO w latach  
2021-2023 
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że w postępowaniu pod nazwą: „Obsługa prawna 
wybranych wydziałów w latach 2021-2023” dla części III („Obsługa prawna wydziałów 
BRM, BZP, BA, KS i PO w latach 2021-2023”) wybrana została oferta nr 2 złożona przez: 

PUCHAŁA WRÓBEL KRUPA POLIFKE 
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SP. P. 
O. JANA SIEMIŃSKIEGO 33/2  
44-100 GLIWICE 
 
z ceną 224 352,00 zł. 
 
Uzasadnienie: 
W zakresie części III do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.01.2021 r. 
do godz. 9:00 zostały złożone dwie oferty. 
W treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazał, że w prowadzonym 
postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
Złożone wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia potwierdzają, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów – 91,05 pkt (31,05 pkt w kryterium 
„Cena”, 30 pkt w kryterium „Doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej”,  
25 pkt w kryterium „Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych”, 5 pkt  
w kryterium „Doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych”), jest zgodna 
z treścią ogłoszenia o zamówieniu i ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 

Lp. 
Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
Cena 

Liczba 
punktów  
w 
kryterium 
Doświadc
zenie – 
obsługa 
prawna 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
Doświadc
zenie – 
opinie 
prawne 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
Doświadc
zenie – 
sprawy 
sądowe 

Łączna 
punktacja 

1. 

PUCHAŁA WRÓBEL 
KRUPA POLIFKE 

KANCELARIA 
RADCÓW 

PRAWNYCH SP. P. 
UL. O. JANA 

SIEMIŃSKIEGO 
33/2 

44-100 GLIWICE 

31,05 30,00 25,00 5,00 91,05 

2. 

TARNAWSKI  
I PARTNERZY 
KANCELARIA 

RADCÓW 
PRAWNYCH 

UL. FRANCUSKA 57 
40-028 KATOWICE 

40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

 
 
 
 



 

CZĘŚĆ IV: Obsługa prawna wydziałów AUD i NA w latach 2021-2023 
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że w postępowaniu pod nazwą: „Obsługa prawna 
wybranych wydziałów w latach 2021-2023” dla części IV („Obsługa prawna wydziałów 
AUD i NA w latach 2021-2023”) wybrana została oferta nr 2 złożona przez: 

PUCHAŁA WRÓBEL KRUPA POLIFKE 
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SP. P. 
O. JANA SIEMIŃSKIEGO 33/2  
44-100 GLIWICE 
 
z ceną 118 080,00 zł. 
 
Uzasadnienie: 
W zakresie części IV do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.01.2021 r. 
do godz. 9:00 zostały złożone dwie oferty. 
W treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazał, że w prowadzonym 
postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
Złożone wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia potwierdzają, że Wykonawca  
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów – 89 pkt (29 pkt w kryterium „Cena”, 
35 pkt w kryterium „Doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej”, 25 pkt  
w kryterium „Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych”) jest zgodna 
z treścią ogłoszenia o zamówieniu i ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 

Lp. 
Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
Cena 

Liczba 
punktów  
w kryterium 
Doświadczenie 
– obsługa 
prawna 

Liczba 
punktów  
w kryterium 
Doświadczenie 
– opinie 
prawne 

Łączna 
punktacja 

1. 

PUCHAŁA WRÓBEL 
KRUPA POLIFKE 

KANCELARIA 
RADCÓW PRAWNYCH 

SP. P. 
UL. O. JANA 

SIEMIŃSKIEGO 33/2 
44-100 GLIWICE 

29,00 35,00 25,00 89,00 

2. 

TARNAWSKI  
I PARTNERZY 
KANCELARIA 

RADCÓW PRAWNYCH 
UL. FRANCUSKA 57 
40-028 KATOWICE 

40,00 0,00 0,00 40,00 

 
 

CZĘŚĆ V: Obsługa prawna wydziału Edukacji oraz miejskich jednostek 
oświatowych w latach 2021-2023 

 
W imieniu Zamawiającego informuję, że w postępowaniu pod nazwą: „Obsługa prawna 
wybranych wydziałów w latach 2021-2023” dla części V („Obsługa prawna wydziału 
Edukacji oraz miejskich jednostek oświatowych w latach 2021-2023”) wybrana została 
oferta nr 1 złożona przez: 

MŁYNARCZYK, LABURDA, AUGUSTYNIAK 
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SP. P. 
ROOSEVELTA 81 
41-800 ZABRZE 
 
z ceną 88 560,00 zł. 
 
 



 

Uzasadnienie: 
W zakresie części V do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.01.2021 r. do godz. 
9:00 zostały złożone dwie oferty. 
W treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazał, że w prowadzonym 
postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
Złożone wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia potwierdzają, że Wykonawca  
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów – 78,67 pkt (18,67 pkt w kryterium 
„Cena”, 30 pkt w kryterium „Doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej”,  
25 pkt w kryterium „Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych”, 5 pkt  
w kryterium „Doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych”), jest zgodna 
z treścią ogłoszenia o zamówieniu i ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 

Lp. 
Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
Cena 

Liczba 
punktów  
w 
kryterium 
Doświadc
zenie – 
obsługa 
prawna 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
Doświadc
zenie – 
opinie 
prawne 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
Doświadc
zenie – 
sprawy 
sądowe 

Łączna 
punktacja 

1. 

MŁYNARCZYK, 
LABURDA, 

AUGUSTYNIAK 
KANCELARIA 

RADCÓW 
PRAWNYCH SP. P. 
UL. ROOSEVELTA 

81 
41-800 ZABRZE 

18,67 30,00 25,00 5,00 78,67 

2. 

TARNAWSKI  
I PARTNERZY 
KANCELARIA 

RADCÓW 
PRAWNYCH 

UL. FRANCUSKA 57 
40-028 KATOWICE 

40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

 
 

 
                                                                                

 
Inspektor 

  
5-02-2021 r.  Grzegorz Stańczak 

__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie 

      

Naczelnik Wydziału Zamówień 
Publicznych 

  
5-02-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel 

__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej 

 


