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Szczecin, dnia 06 lutego 2013 roku
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Szanowni Państwo,

w związku z realizacjąprojektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam placę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym Ze Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego", Zaptaszamy do złoŻenia oferty na pełnienie funkcji ,,Administratora podstrony
internetowej Projektu".

I. Zamawiający

Cęntrum Edukacj i ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70160 Szczecin

II. opis przedmiotu zamówicnia

Przedmiotem zamówienia jest praca (w formie umowy cywilno - prawnej w wymiarze
4 godzin miesięcznie) na stanowisku Administratora podstrony internetowei
Proiektu w związku zrealtzacją projektu pt. ',Mam zawód i kwalifikacje - mam
pracę'' w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym Ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet
IX - Rozwój wykształcęnia i kompetencji w regionach,DziaŁantę 9'2,,Podniesienie
atrakcyj ności i j akości szkolnictwa zawodowe go''.

ilI. ObowiązkiAdministratora podstrony intcrnetowcj Proicktu

Do obowiązków Administratora podstrony internetowej Projektu będzie nalężalo
świadczęnię pracy polegającej na zatządzaniu podstroną internetową projektu pt.

',Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'', w szczegolności na:

1. zaprojektowaniu i stworzeniu podstrony internetowej na potrzeby realtzacji
Projektu przy stronie głównej Cęntrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie,

2. zamieszczaniu i bieŻącej aktualizacji informacji dotyczącyclr realtzacji Projektu
dostarczonych przez Zamawiającego po uprzednim zatwierdzeniu treści pod
względem formalnym i merytoryc Znym,

3. ścisłej współpracy z Dyrektorcm Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczęcinię i
Koordynatorem Proj ektu,

4. zachowaniu poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
swoich obowiązków' a w szczególności objętych ochroną na podstawie przepisów
ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawie o ochronie danych
osobowych.

Projekt,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Iv. Termin realizacji zamówienia

Zakr e s c Zas owy r e alizacjiprze dm i o tu z am ówi eni a :

. od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2014 roku.

v. Miejsce rcalizacji zamówicnia

Siedziba biura projektu mieści się w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie,
przy ulicy Batalionów Chłopskich II5,70_760 Szczęcin.

vL Warunki udziału, które musi spclniać każdy składający ofertę:

1" wykształcenie wyższe zzakresu informatyki lub technologii informacyjnej,
2' minimum 3lata doświadczenia w administrowaniu stron internetowych,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. doskonała organizacja pracy'
5' praktyczna znajomość: PHP, MySQL' I-ITML5, CSS, JS'

VII. Specyfikacja dokumentacji, którą Ofcrent musi dołączyć, do oferty:

1. kserokopie dokumentów potwierdzającychpoziom wykształcenia,
2' oświadczente o vłytaŻeniu zgody na ptzetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.),

3. wypełniony druk stanowiący załącznik nr l,_,'Formularz ofertowy'',
4. wypełniony druk stanowiący załącznlk nr 2 _,,oświadczenie oferenta o braku

powiązań osobowych i kapitałowych'',
5. wypełniony druk stanowiący załącznik rrr 3 oŚwiadczenie oferenta o udziale

w realtzacjaclr projektów POKL'

VUI. Odrzucenie ofert

Zostatąodrzucone oferty tych ofercnt ow, ktorzy :

1. nie spełniająwarunków udziałuw zapytaniu ofertowym,
2' nie załączyli wymaganych dokumentów,
3. załączylt dokumenty przygotowane niezgodnie z Wmaganiami określonymi

w zapytatiu ofertowym.

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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IX. Kryterium oceny ofert

oferty zostaną ocenione Za pomocą systemu punktowego, zgoclnie z ponlŻszym
kryterium:

Cena - całkowity koszt micsięczny za wykonanie przedmiotu zamówienia
(wynagrodzenie miesięczne brutto, umowa cywilno - prawna) _ 100 punktów.

Najnizsza oferta otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najniŻszej oferty l cenabadanej oferty) x 100.

X. Termin i miejsce skladania dokumcntów:

1. wymagane dokumenty naleŻy składać do dnia 12 lutego 2013 roku do godziny 1500

w sękrętariacie Cęntrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie' ul. Batalionów
Chłopskich Il5, 70-7 60 Szczecin;

2. oferta winna znĄdowac się w zarnkniętej kopercie, na której naleŻy umieśció napis:
oferta na stanowisko Administratora podstrony internetowej Projektu w zwtązku
zrealizacjąprojektu,,Mam zawod i kwalifikacje - mam pracę'';

3. kaŻdy oferent moŻezłoŻyÓ tylko jec1nąoferlę;
4. oferty winnę byó przygotowanie i złoŻone zgodnie Z wymaganiami zawartymi

w niniejszym zapytania ofertowym;
5. ofęrta winna byó sporządzonaw języku polskim;
6. ofertę naleŻy złoŻyc w PLN;
7. wszystkie koszty związane ze złoŻenięm oferty ponosi oferent;
8. nie dopuszcza się złoŻenia ofert częŚciowyclr;
9. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i złoŻenia oferty w niewłaŚciwym

miej scu lub termini e obcięająskładaj ące go ofertę ;

l0.wszystkie oferty otrzymaneprzez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie po
wyŻej wymienionym terminie zostaną zwrócone;

ll.osoba uprawniona do kontaktow - Anclrzej Fidos, tel: 91 4613922 lub e-mail:
a.fidos@ceogr.edu.pl

XI. Rozstrzygnięcie postępowania i zlccenic rcalizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 18 lutego 2013 roku do
godziny l500. o wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną poinformowani
telefonicznie lrrb mailowo najpóżniej do dnia 23 lutego 2013 roku do godziny 1530. W
tym samym terminie, do podrniotu wybranego W wyniku rozstrzygnięcia
postępowania, zostanie skierowane zlecenie rcalizacji zamówienia z dodatkowymi
informacj ami wskazanymi w treści niniej Szego postępowania.

XII. Informacjc dodatkowc:

1. termin związania ofertąwynosi 30 dni kalendarzowych od daty składania ofert;

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unicwaŻnienia niniejszego postępowania
w całości lub części, bez podaniaprzyczyn

Projekt ''Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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3. w przypadku, gdy oferta cenowa zlożonaprzez ofęrenta będzie ptzehaczaó kwotę,
jakąZamawiający zamietza ptzeznaczyć na ręalizację zamówienia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jęśli w wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treści oferty, oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną
w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zakoic,zenta negocjacji.

DY TOR
c€ntrum grodn iczej

LiI, t)ińsko

Podpis i pieczęć osoby upowaŻnionej
do reprezentowan ia Zamawiającego

Projekt ''Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Irnię i rrazwisko oraz adres ofęrenta miejscowość i data

I'ORMULAI{Z O!'ERTOWY

Centrum Edukacj i Ogrodniczej
ul. Batalionów Clrłopskich 115
70-760 Szczecin

odpowiadając na Zapytanię ofertowe, dotyczące pełnienia funkcji Administratora podstrony
internetowej Projektu, w zwtązku z realizacjąprojektu pt' ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam
pracę" w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego li'unduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój
wykształcęnia i kompetencji w regionach,I)ziałanie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowęgo''' zgodnie Z Wmaganiami określonymi w przedmiotowym
zapytaniu ofertowym,

oferuję cęnę _ całkowity koszt micsięczny za wykonanic przedmiotu zamówienia
(wynagrodzęnie miesięczne, umowa cywilno - prawna) w wysokości: ...
(słownie: ....) PLN brutto.

Ponadto oświadczam, tŻ:

a) zobowiązuję się do wykonywania zadań Administratora podstrony internetowej
Projektu w okresie rcalizacji projektu, tj. od dnia podpisania umowy do 31 stycznia
2014 roku, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu
ofertowym;

b)zapoznałemlŁam się z przedmiotęm i warunkami zamówienia oraz akcepĘę je;

c) spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta, okręślone w zapytantu
ofertowym;

d)akceptuję termin i warunki realizaeji usługi.

Podpis Oferenta

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu społecznego
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Załączntknr 2 do Zapytania ofertowego

OSWIADCZBNIE oFEIłENTA
o BRAKU PowIĄZAŃ osonowYcH I KAPI'I'AŁOWYCH
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W zwiąku z realizacją projektu pt. ,,Maln zawód i kwalifikacje * mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym zę środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego' Priorytet _ IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, DziaŁanie 9.2 ,'Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego",

oświadczam, Że nlejestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawnjącym,
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. I}atalionów Chłopskich 115,70-760 Szczecin.

Powiązania, o których mowa' polegają w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej I)Yo udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małzeńskim' w stosunku pokrewieństwa ltń powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowośÓ i data podpis Oferenta

*Przez powiąznia kapitałowe lrrb osobowe rozumie się wza.jenlne powią7ania między
zaciaguia zobowięań w inrierriu Zamawiającego lub osobami wykonującyrrri w
zprzygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferly a O1'erentern.

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
inięniu Zarnawiającego czynności związanych

Projekt,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załącznil< nr 3 do Zapytania ofertowego

oŚwnocZENIE oF'ERENTA o UDZIAI'I' W RBALIZACJACI{ PRoJEKTow
POKI,

Jako wykonawca części zaduh realizowanych w projekcie POKL ,,Mam zawód i kwalifikacje
- mam pracę''

informuję Cęntrum Edukacji ogrodnicz$u'r7''*śr.r.cinie, Że pracowałem(łam) / nie
pracowałem(łam)* ptzy realizacji innych projektów POKL.

data złoŻenia oświadczenia

*niepotrzebne skreśliÓ

podpis Oferenta

Projekt ,,Mam zawÓd i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego
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