
OGŁOSZENIE 

OBSŁUGA PRAWNA 
dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Gostyniu  zleci  obsługę  prawną  Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu  w 2022 r. radcy prawnemu wykonującemu
zawód w formie kancelarii radcy prawnego bądź w spółce radców prawnych. W razie
wykonywania zawodu w spółce umowa zostanie zawarta z tą spółką.

WYMAGANIA:
1. Uprawnienia  do  wykonywania  zawodu  radcy  prawnego  z  doświadczeniem

zawodowym nie krótszym niż 5 lat. 
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa weterynaryjnego i jego znajomość

udokumentowana:
 trzyletnią  praktyką  w  obsłudze  prawnej  inspektoratu  weterynarii,  

w okresie nie dawniejszym, niż 3 lata przed złożeniem oferty,
 doświadczeniem  w  zakresie  obsługi  postępowań  administracyjnych

zwalczania  chorób  zakaźnych  zwierząt,  w  tym  ASF,  w  okresie  nie
dawniejszym, niż 5 lat przed złożeniem oferty.

OCZEKIWANIA:
1. Dysponowanie  aktualizowanym  na  bieżąco  systemem  informacji  prawnej,

zapewniającym  dostęp  do  tekstów  ustaw  i  przepisów  wykonawczych,
komentarzy oraz orzecznictwa.

2. Wykonywanie  osobiście  stałej  obsługi  prawnej,  w  tym  udzielanie  porad
prawnych, zgodnie z potrzebami pracowników, w ramach której zapewniona
będzie  możliwość stałego  kontaktu telefonicznego oraz stałego kontaktu za
pośrednictwem  poczty  elektronicznej  a  także  osobista  (bez  udziału
podwykonawców) obecność w siedzibie tutejszego Inspektoratu w wymiarze co
najmniej 2 godzin jeden raz w miesiącu.

3. Dyspozycyjność w sprawach niecierpiących zwłoki.
4. Zapewnienie na własny koszt zastępstwa innego radcy prawnego w okresach

nieobecności  urlopowej  lub  chorobowej,  przy  czym  nieobecność  urlopowa
będzie każdorazowo nie dłuższa, niż 14 dni kalendarzowych.

5. Sprawdzanie  pod  względem  formalno-prawnym  decyzji  administracyjnych,
postanowień,  umów oraz  innych  pism  wydawanych  w  toku  postepowania
administracyjnego,  udzielanie  pisemnych  opinii  prawnych,  pisemnych
i ustnych konsultacji i porad prawnych, opiniowanie procedur wewnętrznych
dotyczących bieżących spraw Inspektoratu, w tym spraw pracowniczych. 

6. Prowadzenie  w  imieniu  Zleceniodawcy  spraw  sadowych,  egzekucyjnych,
administracyjnych  i  polubownych  przed  organami  powołanymi  
do rozpoznawania tych spraw.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE



W ofercie złożonej w kopercie z napisem  „OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ” należy
wskazać w szczególności:

 oczekiwane wynagrodzenie miesięczne w kwocie brutto,
 sposób spełnienia wymagań określonych w części „WYMAGANIA”,
 pisemne  potwierdzenie  możliwości  spełnienia  oczekiwań  wymienionych

w części „OCZEKIWANIA”.

Do oferty należy dołączyć:
 wydruk z KRS albo CEiDG,
 referencje wystawione przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, 
 zgodę oferenta na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia 

oferty i zawarcia umowy, 
 dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 Dokumenty należy złożyć do: 15.12.2021 r.
 Sposób składania dokumentów: pocztą tradycyjną lub osobiście (decyduje 

moment wpływu do siedziby Inspektoratu).
 Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nad 

Kanią 136, 63-800 Gostyń

Wykonawcy nie  mogą  powoływać  się  na doświadczenie  zawodowe osób trzecich.
Dokumentów  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu
Oferent nie musi składać, jeżeli Zamawiającemu fakty te są znane z urzędu.  
Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu albo zostaną
złożone po terminie zostaną odrzucone.
Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


