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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 

woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7472021, faks 95 7473153 , strona internetowa 

www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie postępowań 

sądowych oraz przed organami administracji publicznej na rzecz Powiatu Myśliborskiego 

wraz z bieżącym doradztwem prawnym powiązanym z powyższymi postępowaniami. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 

zamówienia: 1) reprezentowanie Zleceniodawcy przed sądami powszechnymi i 

szczególnymi, organami administracji publicznej oraz innymi organami i instytucjami, jak 

również przed organami egzekucyjnymi, 2) prowadzenie egzekucji należności 

Zleceniodawcy w zakresie postępowania egzekucyjnego, 3) informowanie komórek 

organizacyjnych Starostwa o prowadzonych postępowaniach, 4) zapewnienie 

prowadzenia i reprezentacji we wszystkich sprawach będących w toku postępowań 

sądowych, administracyjnych lub innych, jak również i innych rozpoczętych przed 

udzieleniem zamówienia, na podstawie stosownego pełnomocnictwa.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 



SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Zamówienia obejmuje usługi prawnicze polegające na prowadzeniu postępowań 

sądowych oraz przed organami administracji publicznej na rzecz Powiatu 

Myśliborskiego wraz z bieżącym doradztwem prawnym powiązanym z powyższymi 

postępowaniami. Zatem ustawowa przesłanka udzielenia tego zamówienia w wyżej 

wymiennym trybie jest uzasadniona na podstawie art. 5 ust. 1b w związku z art. 66. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA 

 Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, 

ul. Klonowica 30/1, 70-247 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. 

 


