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Szanowni Państwo,

w zwtązku z realizacją projektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' w Cęntrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym Zę środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społccznego, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia
w regionach, Działanię 9.2 ,,Podnięsienie atrakcyjności i jakościszkolnictwa
zawodowego", zapltaszamy do złoŻenia ofcrty rra pcłnienie funkcji ,,Specjalisty ds. Rekrutacji
i kompetencji

i Monitoringu".

I.

Zamawiający
Centrum Edukacj i O grodniczej
ul. Batalionów Chłopskich l15
70-:760 Szczecin

il.

opis przedmiotu zamówicnia
Przedmiotem zamówięnia jest placa (w fbrrnie umowy cywilno _ prawnej w wymiarze
40 godzin miesięcznie) na stanowisku Spccjalisty ds. Iłekrutacji i Monitoringu
w związku z rcalizacją projektu pt. ,,Matn zawód i kwalifikacje _ mam pracę''
w Cęntrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie' współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funcluszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2,,Podniesienie atrakcyjności
i jakościszkolnictwa zawodowego''.

III.

obowiązki Spccjalisty

ds.

Rekrutacji i Monitoringu

Do obowiąków Specjalisty ds. I{ckrutacji i Monitoringu będzie należało Świadczenie
pracy polegającej na prowadzeniu biura projektu, organizacji teclrnicznej wszystkich
form wsparcia w ramach projektu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje - mam pracę'',
w szczególności na:

1. przygotowywaniu narzędzi formalizacji projektu oraz nadzót nad ich
przestrzeganiem,
nadzorze nad respektowaniem zasad rÓwności płci'

2.
3. nadzorzę i werylikacji list obccności' dzienników zajęc,
4

.

5.

6'

i analizowaniu ankiet,
oryaruzacj t działań i nformacyj n o -pro mo c yj nych,
prowadzeniu rekrutacji uczestników projektu,
upowszechnianiu rezultatów projektu,

uczestniczeniu W pracach zespołu projektowego
i s zko l eni a ch doty czący ch r e alizacj i proj c ktu,
8. kontaktach z wykonawcami zadai,

1

'

przygotowaniu

otaz w

Projekt ,,Mam zawÓd i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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9. informowaniu na bieząco Koordynatora Projektu o
nieprawidłowościachw realizacj i projektu,

zaistniałych

odpowiedzialności Za prawidłowe oznakowanię dokumęntów zgodnie
zvłytycznymi POKL,
ll.sporządzaniu miesięcznych raportÓw z wykonanych prac i przedstawianie ich
10.

Zamawiającemu,
i2' prowadzeniu biura projektu, w tym arclriwizacji dokumentów.

IV.

Termin realŁacji zamówicnia
Zaktęs czasowy realizacjt przedmiotu zamówienia:
. od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2014 roku.

V.

Miejsce rcalizacji zamówicnia
Siedziba biura projektu mieścisię w Centrum Edrrkacji ogrodniczej w Szczecinie,
przy ultcy Batalionów Chłopskiclr lI5,70_760 Szczecin.

VI.

Warunki udzialu, które musi spclniać każtly składający ofertę:

1. wykształcente wyższe, pręfelowane rolnicze lub ogrodnicze,
znaj omośÓ zasad r ealizacji i r ozliczania proj ektów POKL,

2.

3'
4'

5.

vII.

umiejętnoŚć pracy w zespole,
doskonała or ganizacjaplacy'
znajomośćobsługi komputera' umiejętność pracy w Środowisku Microsoft officę,
umiejętnośćpracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnyclr oraz Generatorzę
Wniosków Płatniczych POKL.

Specyfikacja dokumentacji, którą

ofe

rent musi dolączyć rlo oferty:

1. kserokopie dokumentów potwicrdzającychpoziom wykształcenia,

2.

oświadczenie o v,ryraŻeniu zgody na przetwarzanię danych osobowyclr dla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sicrpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.),
3. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 1 -,,Formularz ofertowy'',
4" wypełniony druk stanowiący załączntk nt 2 _,'oświadczenie oferęnta o braku
powiązań osobowych i kapitałowych'',
5. wypełniony druk slanowiący załącznlk nr 3 oŚwiadczenie oferęnta o udzialę
w realizacjach projektów POKL.

VIII.

Odrzucenie ofcrt:
Zo stanąodrzuc one oferty tych

o

lerc rrtów, któ rzy

:

1. nie spełniająwarunków udziału w zapytaniu ofertowym,

2.

nte załączyli wymaganych dokunrentów,

3. załączyli dokumenty przygotowanc niezgodnie Z Wmaganiami
w zapytaniu.

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu społecznego
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Kryterium oceny ofert:
oferty zostaną ocęnione Za pomocą systemu punktowego, zgodnie

kryterium:

z

poniższym

Ccna _ całkowity koszt micsięczny za lvykonanic przcdmiotu zamówienia
(wynagrodzenie miesięczne brutto, Llmowa cywilno -prawna) _ 100 puŃtów.
Najnizsza oferta ottzyma 100 punktów natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najniŻszej oferty l cenabadanej ofcrty) x 100.

X.

Termin i miejscc składania dokumcntólv:
1

.

wymagane dokumenty naleŻy składaó do dnia 12 lutego 2013 roku do godziny 1500
w sękretariacie Cęntrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ul' Batalionów

Chłopskich II5,70 _760 Szczccin;
2' oferta winna znajdowaÓ się w zamkniętej kopercie, na której naleŻy umieścićnapis:
oferta na stanowisko Specjalisty ds. I{ekrutacji i Monitoringu w związku z
realtzacjąprojektu,,Mam zawod i kwalifikacje - mam pracę'';
3 " kaŻdy ofęrent moze złoŻyć, tylko jedną ofertę;
4. oferty winne byó przygotowanie i złoŻone zgodnie Z wymaganiami zawartymi
w niniej szy m zapytaniu ofertowym ;
5. oferta winna być sporządzonaw języku polskim;
6. ofertę naleŻy złoŻyćw PLN;
7. wszystkie koszty związane ze złoŻeniem oferty ponosi oferent;
8. nie dopuszcza się zloŻęniaofert częściowych;
9. konsekwencje niewłaściwegooznakowania i złoŻęnia oferty w niewłaściwym
miej scu lub termini e obciĘą ąs kładaj ąc e go o fertę ;
l0.wszystkie oferty otrzymane przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie po
wy Żęj wymienionym termini e zo staną zwrócone ;
ll.osoba uprawniona do kontaktÓw - Arrdrzej Fidos, tel: 91 4613922 lub e-mail:
a.fidos@ceogr.edu.pl

XI.

Rozstrzygnięcic postępowania i zlccenie rcalizacji zamówienia
Postępowanje ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 18 lutego 2013 roku do
godziny l500. o wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną poinformowani
telefonicznie lub mailowo najpóŹniej do dnia 23 lutego 2013 roku do godziny 1530. W
tym samym tetminie, do podnriotu wybranego W wyniku rozstrzygnięcia
postępowania, zostanie skierowanc zlecenie rcalizacji zarrrówienia z dodatkowymi
informacj ami wskazanymi w treści rriniej szego postępowania.

XII.

Informacje dodatkowe:

1. termin związatia ofenąwynosi

2.

30 dni kalendarzov\ych od daty składania ofert;

Zamawiający zastrzega sobie plawo do uniewaznienia niniejszego postępowania
w całościlub części,bez podani a ptzyazyn;

- mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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w przypadku, gdy ofęrta cenowa złoŻona przez oferęnta będzie przekaczać kwotę,
jakąZamawiający zarnięrza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego oferta zostanie vznana za najkotzystniejszą. Jeśliw wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treścioferty, oferent zobowiązany jest złoŻyc ofertę ostateczną
w terminie ttzęch dni kalendarzowyclr od dnia zakończęnia negocjacji.

DY

Centrum

Li
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do rcprezentowan ia Zamawia.jącego

Projekt
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Centrum Edukacj i Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70-760 Szczęcin

odpowiadając na zapytanie of-ertowe' dotyczące pcłnienia funkcji Specjalisty ds. Rekrutacji
i MonitoringU, W związku z realizacjąprojcktu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę''
w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinię, 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''o zgodnie Z Wmaganiami określonymi w przedmiotowym
zapytaniu ofertowym,
oferuję cęnę - cłłkowity koszt micsięczny za wykonanic przedmiotu zamówienia
(wynagrodzenie miesięczne, umowa cywilno - prawna) w wysokości:' '.
(słownie:
..) PLN brutto.
Ponadto oświadczam, iz:

a)zobowiązuję się do wykonywania zadan Specjalisty ds" Rekrutacji i Monitoringu
w okresię rcalizacji projektu' tj. od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2014 roku,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu oferlowym;

b)zapoznałem/łam się z przedmiotem i warunkami zamówienia oruz akceptuję je;
c)

spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferęnta, okreŚlone

ofertowym;

W

d)akceptuję termin i warunki realizacji usługi.

Podpis Oferenta

- mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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W zwiąku z rcalizacjąprojektu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje - mam pracę'' w Cęntrum
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 ,,Podniesicnie atrakcyjności i jakościszkolnictwa
zawodowego",

oświadczam, że ntejestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym,
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. I}atalionów Chłopskich 115,70_760 Szczecin.

Powiązania, o których mowa' polegają w szczegó7ności na:
l. uczestniczeniu w spółce' jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej I0ońudziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
pełnomocnika;

4.

zarządzającego, prokurenta,

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

mie_jscowośÓ

i data

podpis Oferenta

+Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wza.jenlne powiązania między Zanlarvia.jącym lub
osobarni upowaŻnionymi do

zaciagania zobowiryań

w

imicrriu Zamarviającego lub osobami wykonującyrrri w imieniu Zamawiającego czynności zwięanych

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyborrl olbr'ty a ofęrentetn

Projekt

Ós

',Mam

zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załączniknr 3 do Zapytania ofertowego

oŚwIADCZENIE oFERENTA o UDZIALI| w I{EALIZACJACI{ PRoJEKTÓw
POKI,
Jako wykonawca częścizadan ręalizowanych w projekcie

_ mam pracę''

POKL ',Mam zawód i kwalifikacje

informuję Centrum Edukacji ogroarriczlju'l#''*ś'.".cinie'

pracowałem(łam) * przy realizacj i innyclr proj ektów POKL.

data złożenia oświadczenia

Projekt

d,'

''Mam

że

pracowałem(łam)

podpis Oferenta.

zawód i kwa|ifikacje - mam pracę" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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