
Zapytanie o wycenę świadczenia usług prawnych  

w celu określenia szacunkowej wartości zamówienia    

 

W związku z planowaną w najbliższym czasie publikacją  ogłoszenia dotyczącego  zaproszenia 

do składania ofert dotyczących świadczenia usług wsparcia prawnego oraz wiążącą się z tym 

koniecznością uprzedniego określenia szacunkowej wartości zamówienia Agencja Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwana dalej „Agencją” z siedzibą w Warszawie (kod 

pocztowy: 00-032 Warszawa) przy ul. Przeskok 2,  zwraca się z prośbą o wskazanie kwoty  

brutto za 1 godzinę świadczenia usług w oparciu o poniżej określone wymogi dotyczące  

zakresu przedmiotowego usług, wymiaru czasowego świadczenia usług oraz   

z uwzględnieniem wymogów stawianych osobie/osobom świadczącym usługi. 

 

1) Okres świadczenia usług – 4 miesiące  (od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 

roku) w następującym maksymalnym wymiarze czasowym: 160 h (około 40 h w 

każdym miesiącu). 

 

2) Zakres przedmiotowy umowy na świadczenia  usług prawnych obejmie: 

 

a) wsparcie prawne Zleceniodawcy, 

b) przygotowywanie opinii prawnych z zakresu działania  Zleceniodawcy, 

c) przygotowywanie projektów zarządzeń, 

d) przygotowywanie projektów pism procesowych, 

e) przygotowywanie projektów  umów, 

f) przygotowywanie projektów aktów prawnych, 

g) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych, projektów umów, 

porozumień oraz innych propozycji zgłoszonych do zaopiniowania przez komórki 

organizacyjne Zleceniodawcy, 

h)  udzielanie ustnych opinii prawnych, 

i)  pomoc w negocjacjach i załatwianiu spraw, w których zakres wchodzą kwestie 

wymagające opinii lub porad prawnych, 

j) doradztwo w zakresie RODO, 

k) inne zadania zlecone z obszaru usług prawnych przez Prezesa Agencji lub Dyrektora 

Biura Prawnego. 

 

3) Wymogi wobec osoby/osób świadczących usługi: 

a) posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego/ adwokata, 

b) doświadczenie zawodowe w realizacji przedsięwzięć w zakresie obsługi prawnej,  

c) opcjonalnie - doświadczenie zawodowe w realizacji przedsięwzięć w zakresie 

obsługi prawnej w zakresie ochrony zdrowia. 

 

Dopuszczalna jest możliwość świadczenia usług w ramach kancelarii radcy prawnego  lub 

kancelarii adwokackiej. 

 



Powyższe informacje proszę przesyłać  w wersji elektronicznej (skan dokumentów z podpisem) 

na adres mailowy: biuroprawne@aotm.gov.pl  do dnia 16  sierpnia 2021r. do godz. 12.00 lub 

w wersji papierowej złożyć w kopercie sekretariacie siedziby Agencji przy ul. Przeskok 2 w 

Warszawie (kod pocztowy: 00-032 Warszawa). W tytule e-maila bądź na kopercie należy 

wpisać „cena świadczenia usług – obsługa prawna”. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@aotm.gov.pl

