WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU
ul. Św. Rocha 5
15-879 Białystok

ZLECI
ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ NA RZECZ
WFOŚiGW W BIAŁYMSTOKU
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
1. W ramach zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie

do świadczenia pomocy
prawnej na rzecz WFOŚiGW. Świadczenie pomocy prawnej obejmuje pełny zakres
działalności WFOŚiGW, a w szczególności:
 udzielanie porad i konsultacji prawnych, w tym w zakresie zabezpieczeń
wierzytelności WFOŚiGW,
 sporządzanie opinii prawnych, w tym w zakresie interpretacji ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz w sprawach związanych z działalnością WFOŚiGW jako Instytucji
Wdrażającej POIiŚ w zakresie udzielanych dofinansowań,
 uczestniczenie w przygotowaniu i opiniowaniu projektów: procedur postępowania,
porozumień, umów, aneksów, ugód, zarządzeń, uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej
i innych dokumentów wynikających z działalności Zamawiającego,
 informowanie o bieżących zmianach w prawie, dotyczących zakresu działalności
Zamawiającego,
 zastępstwo prawne i procesowe oraz nadzór nad postępowaniami sądowymi
i egzekucyjnymi,
 wykonywanie czynności prawnych związanych z windykacją na rzecz Zamawiającego.

2. Wymagania niezbędne:
 doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zlecenia.
3. Dodatkowe informacje:
 dzień pracy Zamawiającego zawiera się między godziną 7.30 a 15.30,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót,
 w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany
do współpracy polegającej na bieżącym kontakcie z Zamawiającym za pośrednictwem
poczty elektronicznej, faksu, telefonu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30
do 15.30,
 Wykonawca świadczył będzie usługi prawne osobiście w siedzibie Zamawiającego,
trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy, piątki, w wymiarze średnio 13 godzin
tygodniowo. Stosownie do istniejących potrzeb Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do świadczenia usługi osobiście w siedzibie Zamawiającego
w wymiarze przekraczającym 13 godzin tygodniowo.

 Wykonawca będzie do dyspozycji Zamawiającego podczas posiedzeń Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Białymstoku, które odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Oferty zawierające:
 wysokość wynagrodzenia za czynności określone powyżej,
 oświadczenie dot. doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do świadczenia pomocy
prawnej (stosowne dokumenty wymagane będą przed podpisaniem umowy),
 skład zespołu do świadczenia pomocy prawnej,
należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, w pokoju nr 301, bądź przesłać listownie lub
pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12.12.2014 r. do godz. 15.00.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Św. Rocha 5,
pok. 301.

