
Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na 
wybór podmiotu do świadczenia usług w zakresie doradztwa prawnego 
obejmującego:

1) doradztwo  przy  przygotowaniu  i  weryfikacji  projektów  pism
procesowych  sporządzanych  w  trakcie  postępowań  podatkowych
będących  podstawą  wydania  decyzji  określających  właścicielom
składników  majątkowych  położonych  na  terenie  Gminy  Oleśnicy
wysokość zobowiązania  podatkowego w podatku od nieruchomości  za
lata 2012-2015 w szczególności pod kątem ich weryfikacji przez SKO na
etapie postępowania odwoławczego,

2) doradztwo  przy  sporządzaniu  i  weryfikacji  projektów  decyzji
określających właścicielom składników majątku położonych na terenie
Gminy  Oleśnica  wysokość  zobowiązania  podatkowego  w  podatku  od
nieruchomości  za  lata  2012-2015,  w  szczególności  pod  katem  ich
weryfikacji przez SKO na etapie postępowania odwoławczego,

3) doradztwo  przy  przygotowaniu  i  weryfikacji  projektów  pism
procesowych  sporządzanych  w  trakcie  postępowań  egzekucyjnych  i
zabezpieczających należności z tytułu podatku od nieruchomości za lata
2012-2015,

4) zastępstwo  procesowe  przez  sporządzanie  i  weryfikację  pism
procesowych  na  etapie  postępowania  przed  SKO  w  postępowaniach
odwoławczych  od  decyzji  określających  wysokość  zobowiązania
podatkowego  w  podatku  od  nieruchomości  właścicielowi  składników
majątku położonych na terenie Gminy Oleśnica za lata 2012-2015 oraz 

5) zastępstwo prawne i sporządzanie pism procesowych w postępowaniach
sądowoadministracyjnych  w  przypadkach  zaskarżania  decyzji
zamawiającego.

Oferty mogą składać zainteresowane podmioty, które na podstawie odrębnych
przepisów  są  uprawnione  do  występowania  i  reprezentowania  organów
podatkowych  przed  sądami  oraz  posiadające  ubezpieczenie  od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prowadzonych 
postępowań podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie 
ostatnich 3 lat  liczone:
a) ilością prowadzonych postępowań – waga 5%,
b) wielkością dochodzonych roszczeń – waga 10%

2) doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prowadzonych 
postępowań egzekucyjnych dotyczących podatku od nieruchomości 
liczone:
a) ilością prowadzonych postępowań – waga 2%
b) wielkością dochodzonych roszczeń – waga 3%

3) wysokość sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – waga 
10%,

4) wysokość wynagrodzenia stałego (ryczałtowego) – waga 30%,
5) wysokość wynagrodzenia procentowego (wynagrodzenie za sukces) 

liczone od kwoty faktycznie uzyskanej korzyści finansowej – waga 25%,



6) termin realizacji liczony jako termin przygotowania projektu pierwszej 
decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od 
nieruchomości – waga 15%.

O wyborze oferty zadecyduje Wójt Gminy Oleśnica. Wójt Gminy Oleśnica 
zastrzega sobie jednak prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru 
którejkolwiek oferty.
Osoba uprawniona do kontaktu: 
Monika Warszawska – Skarbnik Gminy
kontakt : Urząd Gminy Oleśnica, 56-400 Oleśnica, ul.11 Listopada 24, pokój nr
21,
tel. (0-71) 314 02 21, e-mail: skarbnik@olesnica.wroc.pl

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24,
56-400 Oleśnica  (sekretariat)  z  oznaczeniem:  „Oferta  na świadczenie usług
doradztwa prawnego”. Termin składania ofert upływa dnia 28 grudnia 2016 r.
o godz. 15.45. Przez złożenie oferty rozumie się faktyczne jej złożenie do dnia
28 grudnia br. w sekretariacie urzędu. Nie dopuszcza się składania ofert drogą
e-mail lub fax-em.

Wójt
/-/ Marcin Kasina
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