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Szczecin, dnia 06 lutego 2013 roku.

Zapy tanie o fertowe nr 4 / 20 13 lWND -P O KL. 0 9. 02. 0 0 -3 2 -0 4 4 I 12

Szanowni Państwo,

w związku z realizacjąprojektu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje _ mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczęcinie, współfinansowanym Zę środkow Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Prior1'tet IX _ Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanię 9.2 ,,Podnięsienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
Zawodowegoo', zaptaszamy do złoŻęnia olerty na pełnienie funkcji ',Specjalisty
ds' I{ozliczeń''.

I. Zamawiający

Centrum Edukacj i Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70-:160 Szczecin

il. opis przedmiotu zamówicnia

Przędmiotem zamówienia jest praca (w formie umowy cywilno - prawnej w wymiarze
40 godzin miesięcznie) na stanowisku Specjalisty ds. Rozliczeń W związku
zrealtzacją projektu pt. ,,Mam zaulód i kwalifikacje _ mam pracę'' w Cęntrum
Edukacji ogrodniczej w Szczęcinie' współfinansowanym Zę środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskicgo Funduszu Społecznego, Priolytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działante 9'2,,Podniesienie atrakcyjności
i j akości szkolnictwa zawodowego'''

m. obowiązki Specjalisty ds. Rozliczcń

Do obowiązków Specjalisty ds. I{ozliczeń będzie naleŻało świadczenie pracy
polegającej na rozliczaniu finansowym projcktu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje _
mam pracę",w szczególności na:

1" ocenie merytoryczno-rachunkowej ptzekazywanych dokumerrtów Źródłowych,
nadzorze nad terminowością ich spływu oraz dokonywaniu ich opisu zgodnie
z ustalonymi wyycznymi,

2. prowadzeniu pełnej ewidencji księgowej dotyczącej projektu, tj utworzenie
oddzielnych kont jako subwencji do kont księgowych Centrum Edukacji
ogrodniczej z uwzględnieniem specyfikacji projektu i jego rozliczanta,

3. splawowaniu kontroli nad biezącymi wydatkami oraz bieżącym kontrolowaniu
reahzacji budzetu proj ektu,

4. sporządzaniu niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej na zatwierdzonych
formularzach w ustalonych o krc s ach r o zhczeniowych,

5' przygotowaniu zestawień wykorzystanyclr środków finansowych,
6. obsłudze w zakresie wynagrodzcń i zobowiązań wobec ZUS, w tym sporządzanie

list płac (oprocz umów cywilno - prawnyclr), ustalanie wysokości zaliczek na
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ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego



KAplTAt' Łu*ŻKl
Ę***t}swĄ 5!&A'r!fi H 1p*l:.r*!{l #, 3EH'ło"nlT'1o'Y 

*"'' ulllA Eui.il'f,J]4{Ą
!i]ał9BJ$lłl

FUĄ?U$r sPdŁ€fzllłY

poczet podatku dochodowego od osÓb fizycznych' naliczanie składęk emerytalno-
rentowych i zdrowotnych od wszystkich wynagrodzeń oTaz sporządzanie
odpowiednich deklaracji dla ZUS,

7. sporządzaniu niezbędnej sprawozdawczości i deklaracji dla urzędów,
8. ścisłej współpracy z Koordyrratorem Projektu otaz wszystkimi komórkami

zaangazowanymi w rcaltzację proj ektu,
9' właściwym przechowywaniu i archiwizacji dokumentów,
10. opisywaniu dokumentów finansowyclr zgodrrie Z wymaganiami projektu

i zasadami POKL,
11.uczestniczęniu W pracach zespołu projektowego oTaZ W konferencjach

i szko leniach dotycząc y ch r ealtztlcj i proj cktu,
I2.sporuądzaniu miesięcznych raportów z wykonanych prac i przedstawieniu ich

Zamawiającemu'

IV. Termin realizacji zamówicnia

Zakr ę s czasowy r ealizacji przedm i o tu zamÓwieni 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 lI5,70_760 Szczecin'

VI. Warunki udziału, które musi spclniać każdy skladający ofertę:

1. wykształcenie wyŻsze ekonomiczne lub średnię ekonomiczne Z co najmniej
pięcioletnim stazem pracy'

2. doświadczenię w realizacji projektów współfinansowanych Zę środków Unii
Europej skiej pod kątem fi nansowo/księgowym,

3 . znaj omośó zasad realizacji i r ozliczania proj ektów POKL,
4' umiejętność, pracy w zespole,
5' doskonała organizacjapracy,
6. znajomość obsługi komputera ' w szczególności środowiska Microsoft officę,

umiejętność pracy w Genęratorze Wniosków Aplikacyjnych oraz Generatorze
Wnio sków I> łatniczy ch P oKL'

VII. Specyfikacja dokumentacji, którą ofcrcnt musi dolączyć rlo ofcrty:

1. kserokopie dokumentów potwierdzającychpoziom wykształcenia,
2. oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowyclr dla potrzeb

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

3. wypełniony clruk stanowiący załącznik nr 1 -,,Formularz ofertowy'',
4' wypełniony druk stanowiący załącznlk nr 2 _ ,,oświadczęnie oferenta o braku

powiązan osobowych i kapitałowych'''
5. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 3 - oświadczęnie oferenta o udzialę w

r ealizacjach proj ektów P oKL'
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ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

&,



KAP|TAŁ l"UiluKt
f'l*t**rvłń gTnńTFciń 9pÓ:.{**{i

.f ft.

{ffi 3ExEl1l''lic?tr#KĄt* ,ff*ffiffiK
ar1ltr

VIII. Odrzucenie ofert

Zo stanąodrzuc one oferty tych o ferentó w, którzy :

1. nie spełniająwarunków udziału w zapytaniu ofertowym,
2. nie załączyli wymaganych dokumentów,
3. zaŁączylt dokumenty przygotowane niezgodnie Z Wmaganiami określonymi

w zap1Ąantu ofertowym.

IX. Kryterium occny ofert

ofefiy zostaną ocenione Za pomocą systcmu punktowego, zgodnie z pontŻszym
kryterium:

Cena - calkowity koszt micsięczny zn rvykonanie przcdmiotu zamórvienia
(wynagrodzenię miesięczne brulto, umowa cywilno -prawna) - 100 punktów.

Najnizsza ofefta otrzyma 100 punktów natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie
napodstawie wzoru: (cena najniŻszej ofbrty l cenabadanej oferty) x 100

X. Tcrmin i miejscc składania dokumcntów:

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

w sekretariacie Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ul. I}atalionów
Chłopskich II5, 70_7 60 Szczecin;

2. ofęrta winna znajdować się w zarnkniętej kopercie' na której na\eży umieścić napis:
oferta na stanowisko Specjalisty ds. I{ozliczen w związku z realizacją projektu
,,Mam zawód i kwalifikacje -- mam pracę'';

3. kaŻdy oferent moŻezłoŻyć tylko jeclnąofertę;
4. oferty winne byi ptzygotowanie t złożone zgodnie Z Wmaganiami zawartymi

w niniejszym zapytaniu ofertowym;
5. oferta winna być sporządzonaw języku polskim;
6. ofertę naleŻy złożyó w PLN;
7. wszystkie koszty związane ze złoŻentęm ofer1y ponosi oferent;
8. dopuszcza się składanie ofert częściowyclr w wymiarze 20 godzin miesięcznie;
9. konsekwęncje niewłaściwego oznakowania i złoŻenia oferty w niewłaściwym

miej scu lub termini e ob ciĘaj ąskł ad aj ąc e go ofertę ;

l0.wszystkie oferty otrzymane przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie po
wy Żej wymienionym termini e zo staną zwrócone ;

ll.osoba uprawniona do kontaktów * Andr'zej Fidos, tel: 91 4613922 lub e-mail:
a.fidos@ceogr.edu.pl.

XI. Rozstrzygnięcic postępowania i zlccenic rcalizacji zamórvienia

Postępowanie ofertowę zostanie rozstrzygnięte do dnia 18 lutego 2013 roku do
godziny l500. o wynikach postępowania wszyscy oferenci zostańą poinformowani
telefonicznie lub mailowo najpóźniej do dnia 23 lutego 2013 roku do godziny 1530. W
tym samym terminie, do podrniotu wybranego w wyniku rczstrzygnięcia
postępowania, zostanie skierowane zlcccnle reallzacji zamówienia z dodatkowymi
informacj ami wskazanymi w treści niniej szego postępowania.

Projekt 
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XII. Informacje dodatkowe:

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

2. Zarnawiający zastrzega sobie prawo do uniewuŻnięnia niniejszego postępowania
w całości lub części, bez podaniapIzyczyn',

3. w przypadku, gdy ofęrta cenowa złoŻonaprzez ofęrenta będzie przekraczać kwotę,
jakąZamawiający zamierza przęZnaczyÓ na rea|izację zamowienia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do prowadzęnta dodatkowyclr negocjacji z oferentem,
którego ofęrta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treści oferty, oferent zobowiązany jest złożyc ofertę ostateczną
w terminię trzech dni kalendarzowych od drria zakonczęnia negocjacji.

D
Centru

Podpis i pieczęó osoby upowazniorrej
do reprezcntowania 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

Imię i nazwisko oraz adres oferęnta miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

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

odpowiadając na zap>ianie ofertowe, dotyczące pełnienia funkcji Specjalisty ds. Rozliczęń,
w zwiąku z realizacją projektu pt. ,,Mam Zawod i kwalifikacje _ mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczęcinie, współfinansowanym ze Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX _ Rozwój wytsziałcenia
i kompetencji w regionach, Działanię 9.2,,Podniesienie atrakcyjnoŚci i .iat<ósci szkolnictwa
zawodowego'', zgodnie Z wymaganiami określonymi w przedmiótowym zapytaniu
ofertowym,

oferuję cenę - całkowiĘ koszt miesięczny za
(wynagrodzenię miesięczne, umowa cywilno -

wykonanie przedmiotu zamówienia
prawna) w wysokoŚci: .. '(słownie:

) PLN brutto.

Ponadto oświadczam' iż:

a)zobowięuję się do wykonywania zadań Specjalisty ds. Rozliczeń w okresie realizacji
projektu, tj. od 01 stycznia 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku lub w olaesie

w przedmiotowym zap7Ąaniu o fertowym ;

...'', zgodnię zwymaganiami zawartymi

b)zapoznałęm/łam się z przedmiotęm i waruŃami zamówięnia orazakceptuję je;
c) spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta, okręślone w zapytaniu

ofertowym;

d)akceptuję termin i warunki realizacjt usługi.

Podpis Oferenta

Projekt,'Mam zawÓd i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środkÓw Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załączniknr 2 do Zapytania ofertowego

OSWIADCZENIII OFEI{ENTA
o BRAKU POWIĄZAŃ osonoWYCH I KAPITAŁOWYCH

D oty czy zap1Ąania ofertowe go w 4 l 20 1 3 l WND -P oKL. 0 9. 02. 0 0 -32 -0 4 4 l I2

W zwią.zku z realizacjąprojektu 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 wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanię 9'2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego",

oświadczam, Że niejestem powiązany osobowo lub kapitałowo* Z Zamawtającym,
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. I]atalionów Chłopskich 1|5,70*760 Szczecin.

Powiąania, o których mowa' polegają w szczególności na:

1. uczestniczęniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2' posiadaniu co najmniej I0oń udziałów ltrb akcji;

3. pełnieniu funkcji człoŃa organll nadzorczego lub zatządząącego, prokurenta,
pełnomocnika;

4. 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.

miejscowośÓ i data podpis Oferenta

*Pruez powiązania kapitałowe lub osobowe rozunrie się wzajenlne powiązania rrriędzy Zarnawia-|ącym lub osobaltri upowaŻnionymi do
zaciryania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wyl<olrującyrni w imieniu Zamawiającego czynności związanych
Z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury r.vyboru ofcńy a ol'erentem.

Projekt 
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Załączniknr 3 do Zapytania ofertowego

oŚwrłucZENIE oFEIłENTA
o UDZIALE w IłEAI,IZ^CI^CH l'IłoJEKTÓw POKL

Jako wykonawca części zadai ręalizowanyclr w projekcie POKL ,,Mam zawód i kwalifikacje
_ mam pracę''

informuję Centrum Edukacji og.oanicrl3u'1'*''uśr.".cinie, Że pracowałemGłam) l nię
pracowałem(łam) * przy realizacj i irrnych proj ektów P oKL.

data złożęnia oświadczenia

*niepotrzebne skresliÓ

podpis Oferenta
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