
Załącznik nr 1 

 ................................................   ...............................................  
Nazwa wykonawcy 

  ................................................  
Adres siedziby wykonawcy 

  ................................................  

Miasto Konin 

plac Wolności 1 

 62-500 Konin 

Formularz ofertowy 

Odpowiadając na ogłoszenie o publicznym konkursie ofert dotyczącym 

zamówienia pn.: 

„Publiczny konkurs ofert na usługi doradztwa prawnego w zakresie 

zwiększenia wpływów otrzymywanych przez Miasto Konin w 2020 roku z 

tytułu podatku od nieruchomości.” 

(pismo PO.3032.1.6.2020. z dnia 06.11.2020 r.) składam ofertę na jego wykonanie 

za cenę: 

1. Za sporządzenie raportu - płatność zryczałtowana (jednorazowa),........ zł brutto, 

słownie: ........................................................................................................  zł brutto, 

2. Za doradztwo prawne w postępowaniach podatkowych prowadzonych na 

podstawie przygotowanego przez wykonawcę pisemnego raportu – 

wynagrodzenie wynikowe stanowiące procent od kwoty, jaka wpłynie na konto 

Zamawiającego w związku z odpowiednim rozstrzygnięciem statuującym 

obowiązek zapłaty świadczenia oraz po faktycznym otrzymaniu lub 

wyegzekwowaniu tego świadczenia, bądź, gdy wydanie rozstrzygnięcia w tym 

zakresie nie było konieczne, po dobrowolnym uregulowaniu świadczenia przez 

podmioty zobowiązane do jego zapłaty, .............................................................. %, 

słownie: .................................................................................................................... %, 

w tym podatek od towarów i usług 23% VAT, zgodnie z formularzem cenowym 

stanowiącym załącznik nr 2. 

Zobowiązuję się do realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia 

w terminach: 

1. Przeprowadzenia weryfikacji otrzymywanych przez Miasto Konin należności 

podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w 2020 roku pod katem 
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możliwości zwiększenia wpływów z tego tytułu, zakończonej przedłożeniem 

pisemnego raportu – do 6 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. 

2. Świadczenia doradztwa prawnego w zakresie wdrożenia wybranych przez 

Miasto Konin obszarów, które zostaną zidentyfikowane w przedłożonym 

raporcie, a w odniesieniu do których możliwe jest zwiększenie wpływów z tytułu 

podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta Konina w latach 2016-

2021 - do ostatecznego/prawomocnego zakończenia postępowań 

podatkowych. 

Zobowiązuję się ponadto do: 

1. przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) w zakresie 

informacji oraz dokumentów udostępnionych wykonawcy przez 

Zamawiającego w związku z realizacją umowy, 

2. zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zbiorach 

administratora, a w szczególności zapewnienia ich zabezpieczenia przed 

udostępnianiem osobom trzecim i nieuprawnionym, zabraniem, uszkodzeniem 

oraz nieuzasadnioną modyfikacją i zniszczeniem, 

3. zachowania w tajemnicy, w tym po zaprzestaniu wykonywania prac, wszelkich 

informacji dotyczących funkcjonowania systemów służących do przetwarzania 

danych osobowych w zbiorach Zamawiającego, 

4. zachowania poufności dotyczącej usług świadczonych na rzecz Zamawiającego, 

w takim zakresie, w jakim nie są one jawne. 

Oświadczam, że: 

1. wykonałem w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 usługi polegające na 

świadczeniu usług w zakresie udziału w postępowaniach podatkowych 

wszczętych w oparciu o samodzielnie opracowany raport z weryfikacji 

otrzymywanych przez gminy należności podatkowych z tytułu podatku od 

nieruchomości, pod katem możliwości zwiększenia przez nie wpływów z tego 

tytułu: 

Lp. Nazwa i adres 

zlecającego 
Informacje dotyczące przedmiotu zlecenia 

(wykaz wykonanych prac) – proszę 

szczegółowo opisać zakres wykonywanych 

czynności 

Data realizacji 
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Na potwierdzenie powyższego przedkładam referencje/opinie lub inne 

dokumenty, uzyskane od gmin, na rzecz których realizowane były usługi w tym 

zakresie, z których wynika, że świadczenia zostały wykonane prawidłowo. 

2. posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i 

zasobami do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym dysponuję co 

najmniej jednym radcą prawnym lub adwokatem posiadającym prawo 

wykonywania zawodu (niezawieszone) oraz doradcą podatkowym 

posiadającym uprawnienia do wykonywania tego zawodu (niezawieszone), 

3. posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

przez siebie działalności, w szczególności za szkody powstałe w związku z 

wykonaniem usług objętych przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 

1.000.000 zł; ubezpieczenie w ww zakresie zobowiązuję się utrzymać przez 

pełen okres realizacji umowy podpisanej w efekcie rozstrzygnięcia niniejszego 

konkursu (o ile moja oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w tym 

postępowaniu). 

4. działam zgodnie z przepisami i standardami ochrony danych, w tym danych 

osobowych oraz przestrzegam przepisów o ochronie danych osobowych, a w 

szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

5. przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w publicznym 

konkursie ofert, a w przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do 

podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. uważam się za związanego ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

7. moje dokumenty rejestrowe dostępne są w formie elektronicznej w 

ogólnodostępnej bezpłatnej bazie danych, z której Zamawiający może pobrać 

samodzielnie: 

 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – nr ...................................................... , 

 odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, 

 inny rejestr – podać jaki i jego adres internetowy (dotyczy wykonawców 

zagranicznych) ......................................................................................................  
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  ............................................................................................................................... , 

 nie dotyczy. 

8. wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu oraz na etapie realizacji zamówienia (o ile moja oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu). 

Nazwa i adres siedziby Wykonawcy: .........................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

NIP: .................................................. , REGON: .............................................................  

nr telefonu: ................................ , adres e-mail: .........................................................  

9. Załączniki do oferty: 

 ......................................................................................................................................  

  ...........................................   ...........................................  
Miejscowość i data  Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 str. 1, ze zm.) 


