
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lask.pl

Łask: Świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego

polegaj ących na przygotowaniu kompleksowej analizy dotycz ącej

możliwo ści optymalizacji rozlicze ń VAT dokonywanych przez Gmin ę Łask

Numer ogłoszenia: 93891 - 2012; data zamieszczenia:  25.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Łask , ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043

6768388.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.lask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług doradztwa prawnego i

podatkowego polegających na przygotowaniu kompleksowej analizy dotyczącej możliwości optymalizacji rozliczeń

VAT dokonywanych przez Gminę Łask.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia

są usługi doradztwa prawnego i podatkowego polegające na przygotowaniu kompleksowej analizy dotyczącej

możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Gminę Łask oraz usługi polegające na zastępstwie

procesowym przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi w zakresie rozliczeń podatków od

towarów i usług oraz doradztwie w zakresie przedmiotowego zastępstwa procesowego. Przedmiot zamówienia

obejmuje: 1. OPRACOWANIE RAPORTU/AUDYTU: 1) Przegląd podstawowych obszarów działalności

Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych, które mogą przyczynić się do optymalizacji rozliczeń

podatku VAT przez Zamawiającego, 2) Opracowanie, po zakończeni przeglądu wstępnego, raportu zawierającego

ocenę istniejącego stanu rozliczeń VAT oraz rekomendacje wykonawcy. Raport będzie zawierał następujące

zagadnienia: a) Prezentacja możliwych obszarów optymalizacji rozliczeń VAT dokonanych przez Zamawiającego,

b) Wstępne oszacowanie możliwej do odzyskania przez Zamawiającego kwoty VAT, c) Oszacowanie

prawdopodobieństwa skutecznej implementacji proponowanych rozwiązań optymalizacyjnych, d) Oszacowanie,

zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym Wykonawcy, poziomu ryzyka zakwestionowania przez
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organy podatkowe zaprezentowanych rozwiązań optymalizacyjnych, e) Rekomendacje oraz wskazanie

praktycznych działań zmierzających do implementacji rozwiązań optymalizacji, w tym zmian w strukturze

organizacyjnej Zamawiającego, f) Rekomendacje oraz wskazanie praktycznych działań zmierzających do

zminimalizowania ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe zaprezentowanych i zaimplementowanych

rozwiązań optymalizacyjnych. 2. ODZYSKIWANIE PODATKU VAT: Podjęcie działań zmierzających do

zrealizowania oszczędności we wskazanych w raporcie obszarach rozliczeń VAT dokonywanych przez

Zamawiającego, to jest do odzyskania kwot podatku VAT w drodze postępowania podatkowego lub sądowo -

administracyjnego. Działania te będą polegały w szczególności na: a) przygotowaniu korekt przeszłych rozliczeń

VAT oraz przygotowaniu bieżących i przyszłych rozliczeń VAT, b) przygotowaniu wniosków o indywidualne

interpretacje prawa podatkowego, c) reprezentowaniu na podstawie udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa, w

postępowaniu o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego lub postępowaniu o stwierdzeniu

nadpłaty przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, d) reprezentowanie Zamawiającego przed

organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w celu obrony stanowiska zamawiającego bezpośrednio

wynikającego ze złożonych wniosków dotyczących rozliczeń podatków VAT oraz związanych z wdrożeniem

rekomendacji Wykonawcy 3. UWAGI KOŃCOWE: 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zdarzenia i transakcje

Zamawiającego, które: a) miały miejsce w przeszłości, b) są dokonywane obecnie, c) będą realizowane w

budżecie obecnym oraz przyszłym, d) inne przyszłe zdarzenia, o ile takie żądanie zgłosi Zamawiający w trakcie

trwania umowy na realizacje przedmiotowej umowy; 3.2. Zastosowanie wskazanych przez Wykonawcę rozwiązań

w ramach fazy optymalizacyjnej będzie każdorazowo wymagało zgody Zamawiającego. Zamawiający może

podjąć decyzję o: a) pełnej akceptacji rekomendacji Wykonawcy, b) akceptacji jedynie wybranych rekomendacji,

c) zawieszeniu realizacji fazy optymalizacyjnej, d) rezygnacji z realizacji fazy optymalizacyjnej;.

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.22.10.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem

terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej

formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne

wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się

(zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy
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złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu (oryginału

prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). 5. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego

wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie, w

okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie usługi doradztwa

podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości, w celu odzyskania nadpłaconego podatku od

towarów i usług. W przypadku usługi, której wykonywania jeszcze nie zakończono, Zamawiający uzna

spełnienie warunku, gdy wartość już spełnionych w ramach tej usługi świadczeń będzie nie mniejsza niż

1.000.000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających

należyte wykonanie zamówienia;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą

posiadającą uprawnienia do wykonywania usług doradztwa podatkowego w rozumieniu art. 3 ustawy z

dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 41 poz. 213)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych,  a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w  postępowaniu,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy  -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami
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oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1)

Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2)

Zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia, 3) Termin realizacji: w

przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), lub opóźnienia w uzyskaniu
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postanowień, uzgodnień, decyzji nie z winy Wykonawcy, 4) Wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych

od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację. 5)

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych

związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych, osób

reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

6) Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.lask.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Łasku, ul.

Warszawska 14, 98-100 Łask.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  15.05.2012

godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter, sala 100 - Biuro Obsługi

Interesanta.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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