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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, 
woj. dolnośląskie, tel. 075 7136438, faks 075 7137050 , strona internetowa www.wlen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zastępstwo procesowe oraz do-
radztwo prawne w postępowaniach podatkowych oraz sądowo - administracyjnych dotyczą-
cych rozliczania podatku od towarów i usług..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamó-
wienia jest świadczenie usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w postępo-
waniach podatkowych i sądowo - administracyjnych dotyczących rozliczeń podatku od towa-
rów i usług zwanych podatkiem VAT, dotyczących działalności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego rozliczenia. Wyżej wymieniona usługa prawnicza obejmuje zastępstwo w za-
kresie postępowań przed organami administracji skarbowej i ewentualnymi postępowaniami 
sądowo - administracyjnymi o zwrot należnego podatku VAT wraz z niezbędnym doradztwem 
prawnym dotyczącym zastępstwa w tych postępowaniach. Usługi te dotyczyć będą również 
wybranych jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Zastępstwo procesowe oraz doradz-
two prawne obejmuje w szczególności: 1. Występowanie na podstawie udzielonych pełno-
mocnictw przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących 
rozliczania podatku od towarów i usług (zwanym podatkiem VAT). 2. Przygotowywanie de-
klaracji, skarg, wniosków, wystąpień i pism procesowych dla sądów i organów administracji 
w celu wszczęcia postępowań sądowych, lub podatkowych oraz w związku z toczącymi się 
postępowaniami w sprawach dot. rozliczania podatku VAT. 3. Przygotowywanie odwołań 
przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawach dotyczących 
rozliczania podatku VAT. 4. Doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do ce-
lowości prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących rozliczania podatku VAT...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8, 79.11.10.00-5, 79.11.20.00-2.

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

Uzasadnieniem do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest ko-
nieczność zapewnienia zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie 
zastępstwa procesowego Gminy Wleń w sprawach dotyczących rozliczania podatku 
od towarów i usług zwanego podatkiem VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy Prawo 
zamówień publicznych w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi praw-
nicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunała-
mi lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa 
procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu 
Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu ne-
gocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

• Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy Sp. K, Platanowa 15, 62-200 Gniezno, 
kraj/woj. dolnośląskie.


