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Szczecin, dnia 17 grudnia 2012 roku.
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Szanowni Państwo'

w zwią7ku z realizacjąprojektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczęcinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznęgo, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Dział'anie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego'', zapraszarfly do zł'oierua oferty na pełnienie funkcji ,,Specjalisty
ds. Rozliczeń''.

I. Zamawiający

Centrum Edukacj i Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70160 Szczecin

u. opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest praca (w formie umowy cywilno _ prawnej w wymiarze
40 godzin miesięcznie) na stanowisku Specjalisty ds. Rozliczeń w z\^iLąz|<||
zrea|izacją 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
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działane 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności
i j akości szkolnictwa zawodowego''.

ilI. obowiązki Specjalisty ds. Rozliczeń

Do obowią7ków Specjalisty ds. Rozliczeń będzie na|eżało świadczenie pracy
polegającej na rozliczaniu finansowym projektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje -
mam pracę,,,w szczególności na:

1. ocenie merytoryczno-rachunkowej ptzekarywanych dokumentów zródłowych,
nadzotze nad terminowością ich spływu oraz dokonywaniu ich opisu zgodnie
z ustalonymi wytycznymi,

2. prowadzeniu pełnej ewidencji księgowej dotyczącej projektu, tj. utworzenie
oddzielnych kont jako subwencji do kont księgowych Centrum Edukacji
o gro dni czej z uw zg|ędni eni em sp e cyfi kacj i proj ektu i j e go r oz|iczania,

3. sprawowaniu kontroli nad biezącymi wydatkami oraz bieżącym kontrolowaniu
rcalizacji budzetu proj ektu,

4. sporządzaniu niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej na zatwierdzonych
formularzach w ustalonych okresach rozliczeniowych,

5. przygotowaniu zestawień wykorzystanych środków finansowych,
6. obstudze w zakresie wynagrodzeń i zobowiązan wobec ZUS, w tym sporządzanie

list płac (oprócz umów cywilno . prawnych), ustalanie wysokości za|iczek na

Projekt ''Mam zawód i kwa|ifikacje - mam praę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CE}ITRUM EDUI{ACJI
oGRoDlłI|czEJ
wszczEctHt- #ffi8

ń



KAPITAT LUAZKI
Ń &i: |jtr...!&ł ||,1 ł'l1'1 t t:,,\ i?|}3!.||:,i

poczęt podatku dochodowego od osob ftzycznych, naliczanię składek emerytalno-
rentowych i zdrowotnych od wszystkich wynagrodzeń oraz sporządzanie
odpowiednich deklaracji dla ZUS,

7. sporządzaniu niezbędnej sprawozdawczości i deklaracji dla urzędów'
8. ścisłej współpracy z Koordynatorem Projektu oraz wszystkimi komórkami

zaangaiowanymi w r ea|tzację proj ektu,
9. właściwym przechowywaniu i archiwizacji dokumentów,
10. opisywaniu dokumentów finansowych zgodnie Z Wmaganiami projektu

i zasadami POKL,
11.uczestniczeniu w pracach zespołu projektowego otaz w konferencjach

i szko leni ach dotycząc y ch r ea|tzacj i proj ektu,
72'sporządzan|L| miesięcznych raportów z wykonanych prac i przedstawieniu ich

Zamawiającemu.

IV. Termin realizacji zamówienia

Zakr es czasowy r ea|izacj l' prze dmiotu zamówi eni a :
o od dnia podpisania umowy do 3l stycznia 2014 roku.

v. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba biura projektu mieści się w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie,
przy ulicy Batalionów Chłopskich 115,70_]60 Szczecin.

VI. Warunki udziału, które musi spełniać każdy składający ofertę:

1. wykształcente wyŻsze ekonomiczne lub średnie ękonomiczne Z ao najmniej
pięcioletnim stazem pracy.

2. doŚwiadczenię w realizacji projektow wspótfinansowanych ze środków Unii
Europej skiej pod kątem finansowo/księgowym'

3. znajomośc zasad rea|tzacji i rozliczania projektow POKL'
4. umiejętność pracy w zespole,
5. doskonała organizacjaplacy,
6. znajomość obsługi komputera, w szczęgolności środowiska Microsoft office,

umiejętność pracy w Genęratorze Wnioskow Aplikacyjnych oraz Generatorze
Wni o sków P łatniczy ch P oKL.

V[ Specyfikacja dokumentacji, którą oferent musi dołączyó do oferĘ:

l. kserokopie dokumentów potwierdzającychpoziom wykształcenia'
2. oświadczente o wyraŻeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

procesll 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 1 _ ',Formularz ofertowy'',
4' wypełniony druk stanowiący zał'ącznik nr 2 -,,oświadczenie oferenta o braku

powiązań osobowych i kapitałowych'',
5. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta o udziale w

rcahzacjach proj ektow POKL.
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VIn. Odrzucenie ofert

Zo staną o drzucone o ferty tych o ferent ów, któr zy :
1. nie spełniająwarunków udziałuw zapytantu ofertowym,
2. rue zaŁączyli wymaganych dokumentów,
3. załączy|i dokumenty przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi

w zapytaniu ofertowym.

IX. Kryterium oceny ofert

oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poruższym
kryterium:

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

Najniższa oferta otrzyma 100 punktów natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie
na podstawie wzoru: (cena najruiszej oferty I cena badanej oferty) x 100

x. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. wymagane dokumenty na|eiy składaó do dnia 27 grudniaZ}|2 to|<tl do godziny
15uu w sekretariacie Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów
Chłopskich I|5, 70_:7 60 Szczecin;

2. oferta winna znajdowaó się w zamkniętej kopercie, na której naIeŻy umieśció napis:
oferta na stanowisko SpecjaliĘ ds. Rozliczeń w zwią7ku z rca|izacjąprojektu
,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę'';

3. kuŻdy oferent moiezŁoĘó tylko jednąofertę;
4. oferty winne być prrygotowanie i zł'oŻone zgodnie z wmagarLiami zawartymi

w niniejszym zapytanfu ofertowym;
5. oferta winna byó sporządzonaw języku polskim;
6, ofertę naleiy zŁoiyÓ w PLN;
7. wszystkie koszty zwiryane ze zł'oŻeniem ofeĘ ponosi oferent;
8. dopuszcza się składanie ofert częściowych w wymiarze 20 godzin miesięcznie;
9. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i zł'oźzenia oferty w niewłaściwym

miej scu lub termini e obciĘająskładaj ącego ofertę;
10. wszystkie oferty otrzymane przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie po

wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone;
ll.osoba uprawniona do kontaktów - Andrzej Fidos, tel: 91 46139z2 lub ę-mail:

a. f,rdos@cęo gr.edu.pl.

xI. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygruęte 28 grudnia 2OI2 to|<g do godziny 1500'
o wynikach postępowania wszyscy oferenci zostanąpoinformowani telefonicznie lub
mailowo najpóźniej do dnia 29 grudnia2}IZ roku do godziny l5,u. W tym samym
terminie, do podmiotu wybranego w wyniku rozst;rzygnięcia postępowania, zostanie
skierowane zlecenie rcalizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi
w treści niniej szego postępowania.

Projekt ,,Mam zawód i kwa|ifikacje - mam praę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CEHTRUM EDUKACJI
O$RODI'IICZEJ
llt|śzczEcll||E

U'{IAEU*OPEJSfrI
E|Jń0Fifiło

frrDssu tFolrcnfY



KAPITAT LUDZKI
t{Ałooow^ 5rxA'E6E 5ńJłtloścl

CETTRU]II EDUKACJI
OGRODIIICZEJ
l,V SZCZECINIE, ,ffiffin

XII. Informacje dodatkowe:

1. tęrmin związania ofertą wynosi 7 dni kalendarzolYych od daty składania ofeń;

2, Zamavńający zastzega sobie prawo do unięwuŻnienia niniejszego postępowania
w całości lub części, bez podaniaprzyczln)

3. w przypadku, gdy oferta cenowa złoŻonaprzęz oferenta będzie ptzeŁ'raczaó kwotę,
j aką Zanawiaj ący zamiff za ptzeznacry Ó na rcalizację zamówie tia, Zarlawi aj ący
zastrzega sobie prawo do prowadzetia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treści oferty, oferent zobovńązany jest zŁoŻyć ofertę ostateczną
w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zakończenia negocjacji.
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Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowan i a Zamaw i ającego
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Zał'ącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Imię i nazwisko oraz adres oferenta miejscowośÓ i data

FORMULARZ OFERTOWY

Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70-:760 Szczecin

odpowiadając na zapytan|e ofertowe, dotyczące pełnienia funkcji Specjalisty ds. Rozliczeń,
w związloe' z rea|izacjąprojektu 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'', zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym zapytaniu
ofertowvm.

oferuję cenę _ całkowity koszt miesięczny za wykonanie przedmiotu zamówienia
(wynagrodzenie miesięczne, umowa cywilno _ prawna) w wysokości:
(słownie: ....) PLN brutto'

Ponadto oświadczan, iżt:
a)zobovńązuję się do wykonywana zadań Specjalisty ds. Rozliczęń w okresie rea|izacji

projektu, tj. od 01 stycznia 2013 roku do 31 styczrua 2014 roku, zgodnie
z wymagan iani zaw aĘmi w prze dmi otowym zapytaniu ofertowym ;

b)zapoznał'em/łamsięzptzedmiotem i warunkami zamówieniaoraz akceptuję je;
c) spełniam wszystkie wymagania doĘczące oferenta, określone w zapfiaruu

ofertowym;
d)akceptuję termin i waruŃi rcaIizacji usługi.

Podpis Oferenta

Projekt,,Mam zawód i kwa|ifikacje - mam pracę,' jest współfinansowany przez Unię Europejską
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowe go

oŚwIADcZENIE oFERENTA
o BRAKU PowIĄZAŃ osonowYcH I KAPITAŁoWYCH

D oĘ czy zapytania ofertowe go nr 4 / 20 I 3 l wND -PoK L,O9'02'O O -3f -O 4 4 l 12

W zwiągku z rea|izacjąprojektu pt. ,,Mam zawód' i kwalifikacje - mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
wramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Prioryet . IX Rozwój wyt<sztatcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2,,Podniesienie atrakcyjności i iatósci szkolnictwa
zawodowego",

oświadczam, ze nie jestem powią7any osobowo lub kapitałowo* zZamawiajQcYm,
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopśtictr t t5,70_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 l0ońudziałów lub akcji;
3, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zatządzającego, 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 idata podpis Oferenta

*Przez powięania kapitałowe lub.osobowe rozumie się wzajemne powią.zania między Zamawiającym lub osobami upoważnionyrni dozaciągania zobowiąlan w imieniu Zamawiającego lub ojobami.wykónującymi w imieniu Żńawiającego czynności zltliązanychz przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty a Oferentem. 
- -
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ZaŁącz.nik nr 3 do Zapytania ofertowego

oŚwra.ncZENIE oFERENTA
DIJDZIALE w REALIZACJACH PROJEKTÓW PoKL

Jako wykonawca części zadafi realizowanych w pĄekcie POKL ,,Mam zawód i kwalifikacje
- mam pracę''

informuję Cęntrum Edukacji ogrodnicz$u'lil't".,.cinie, Żę pracowałemGłam) l nte
pracowałem(-łam)* ptzy realizacji innych projektów POKL.

data złożęnia oświadczenia

*niepotrzebne skreslić

podpis Oferenta
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