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Szczecin,dnia 17 grudnia2012 roku.
Zapy tanie ofeńow e nr 4/2013AMit[D.PoKL. 09,02,00-32-044l |2
SzanowniPaństwo'
w zwią7kuz realizacjąprojektupt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczęcinie, współfinansowanymze środkówUnii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznęgo,Priorytet IX - Rozwój wykształcenia
i kompetencjiw regionach,Dział'anie9.2 ,,Podniesienieatrakcyjności
i jakościszkolnictwa
zawodowego'', zapraszarfly do zł'oierua oferty na pełnienie funkcji ,,Specjalisty
ds.Rozliczeń''.
I.

Zamawiający
CentrumEdukacji Ogrodniczej
ul. BatalionówChłopskich115
70160 Szczecin

u.

opis przedmiotuzamówienia
Przedmiotemzamówieniajest praca(w formie umowy cywilno _ prawnejw 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
Europejskiejw ramachEuropejskiegoFunduszuSpołecznego,Priorytet IX . Rozwój
wykształceniai kompetencjiw regionach,Działane 9.2 ,,Podniesienieatrakcyjności
i j akościszkolnictwazawodowego''.

ilI.

obowiązki Specjalisty ds. Rozliczeń
Do obowią7ków Specjalisty ds. Rozliczeń będzie na|eżałoświadczeniepracy
polegającejna rozliczaniu finansowym projektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje mampracę,,,wszczególności
na:
1. ocenie merytoryczno-rachunkowejptzekarywanych dokumentów zródłowych,
nadzotze nad terminowością
ich spływu oraz dokonywaniu ich opisu zgodnie
z ustalonymiwytycznymi,
2. prowadzeniu pełnej ewidencji księgowej dotyczącej projektu, tj. utworzenie
oddzielnych kont jako subwencji do kont księgowych Centrum Edukacji
o grodniczej z uw zg|ędnieniem specyfi kacji projektu i j ego roz|iczania,
3. sprawowaniukontroli nad biezącymi wydatkami oraz bieżącymkontrolowaniu
rcalizacji budzetuprojektu,
4. sporządzaniu niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej na zatwierdzonych
formularzachw ustalonychokresachrozliczeniowych,
5. przygotowaniuzestawieńwykorzystanychśrodkówfinansowych,
6. obstudzew zakresiewynagrodzeńi zobowiązanwobec ZUS, w tym sporządzanie
list płac (oprócz umów cywilno . prawnych),ustalanie wysokościza|iczek na
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poczęt podatku dochodowego od osob ftzycznych, naliczanię składekemerytalnorentowych i zdrowotnych od wszystkich wynagrodzeń oraz sporządzanie
odpowiednich deklaracji dla ZUS,
7. sporządzaniuniezbędnej sprawozdawczościi deklaracji dla urzędów'
8. ścisłejwspółpracy z Koordynatorem Projektu oraz wszystkimi komórkami
zaangaiowanymi w r ea|tzacjęproj ektu,
9. właściwymprzechowywaniu i archiwizacji dokumentów,
10.opisywaniu dokumentów finansowych zgodnie Z Wmaganiami projektu
i zasadamiPOKL,
11.uczestniczeniu w pracach zespołu projektowego otaz w konferencjach
i szko leni ach dotyczący ch r ea|tzacji projektu,
72'sporządzan|L|miesięcznych raportów z wykonanych prac i przedstawieniu ich
Zamawiającemu.
IV.

Termin realizacji zamówienia
Zakr es czasowy r ea|izacjl' przedmiotu zamówi enia:
o od dnia podpisaniaumowy do 3l stycznia2014 roku.

v.

Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba biura projektu mieścisię w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie,
przy ulicy Batalionów Chłopskich115,70_]60 Szczecin.

VI.

Warunki udziału, które musi spełniaćkażdy składający ofertę:
1. wykształcente wyŻsze ekonomiczne lub średnieękonomiczne Z ao najmniej
pięcioletnim stazempracy.
2. doŚwiadczenię w realizacji projektow wspótfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej pod kątem finansowo/księgowym'
3. znajomośczasad rea|tzacjii rozliczania projektow POKL'
4. umiejętność
pracy w zespole,
5. doskonałaorganizacjaplacy,
6. znajomośćobsługi komputera, w szczęgolnościśrodowiskaMicrosoft office,
umiejętnośćpracy w Genęratorze Wnioskow Aplikacyjnych oraz Generatorze
Wni o sków P łatniczych P oKL.

V[

Specyfikacja dokumentacji, którą oferent musi dołączyódo oferĘ:
l. kserokopiedokumentów potwierdzającychpoziomwykształcenia'
2. oświadczenteo wyraŻeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
procesll rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danychosobowych(Dz. U. z 1997Nr 133,poz. 883 ze zm.),
3. wypełniony druk stanowiący załączniknr 1 _ ',Formularz ofertowy'',
4' wypełniony druk stanowiący zał'ączniknr 2 -,,oświadczenie oferenta o braku
powiązań osobowych i kapitałowych'',
5. wypełnionydruk stanowiący załączniknr 3 - oświadczenieoferenta o udziale w
rcahzacjach projektow POKL.
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Odrzucenieofert
Zo stanąo drzuconeoferty tych oferentów, któr zy :
1. nie spełniająwarunkówudziałuwzapytantuofertowym,
2. ruezaŁączyliwymaganychdokumentów,
3. załączy|i dokumenty przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniuofertowym.

IX.

Kryterium oceny ofert
oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego,zgodnie z poruższym
kryterium:
Cena - całkowitykoszt miesięcznyza wykonanie pruedmiotu zamówienia
(wynagrodzeniemiesięcznebrutto,umowacywilno _ prawna)_ 100punktów.
Najniższaoferta otrzyma100punktównatomiastpozostałeofertyproporcjonalnie
na podstawiewzoru: (cenanajruiszejofertyI cenabadanejoferty)x 100

x.

Termin i miejsceskładaniadokumentów:
1. wymaganedokumentyna|eiy składaódo dnia 27 grudniaZ}|2 to|<tldo godziny
15uuw sekretariacieCentrumEdukacji ogrodniczej w Szczecinie,ul. Batalionów
ChłopskichI|5, 70_:7
60 Szczecin;
2. ofertawinna znajdowaósię w zamkniętejkopercie,na której naIeŻyumieściónapis:
oferta na stanowisko SpecjaliĘ ds. Rozliczeń w zwią7ku z rca|izacjąprojektu
,,Mam zawód i kwalifikacje_ mampracę'';
3. kuŻdyoferentmoiezŁoĘó tylkojednąofertę;
4. oferty winne być prrygotowanie i zł'oŻonezgodnie z wmagarLiami zawartymi
w niniejszym zapytanfuofertowym;
5. ofertawinna byó sporządzonawjęzykupolskim;
6, ofertęnaleiy zŁoiyÓ w PLN;
7. wszystkiekoszty zwiryaneze zł'oŻeniem
ofeĘ ponosi oferent;
8. dopuszczasię składanieofertczęściowych
w wymiarze20 godzinmiesięcznie;
9. konsekwencjeniewłaściwego
oznakowania i zł'oźzenia
oferty w niewłaściwym
miejscu lub terminie obciĘająskładającegoofertę;
10.wszystkieoferty otrzymaneprzez CentrumEdukacji Ogrodniczejw Szczeciniepo
wyżejwymienionymterminiezostanązwrócone;
ll.osoba uprawnionado kontaktów- Andrzej Fidos, tel: 91 46139z2 lub ę-mail:
gr.edu.pl.
a.f,rdos@cęo

xI.

Rozstrzygnięciepostępowaniai zlecenierealizacji zamówienia
Postępowanieofertowezostanierozstrzygruęte
28 grudnia2OI2 to|<g
do godziny 1500'
o wynikachpostępowaniawszyscy oferenci zostanąpoinformowanitelefonicznielub
mailowo najpóźniejdo dnia 29 grudnia2}IZ roku do godziny l5,u. W tym samym
postępowania,zostanie
terminie,do podmiotu wybranegow wyniku rozst;rzygnięcia
skierowanezlecenie rcalizacji zamówieniaz dodatkowymiinformacjamiwskazanymi
w treścininiejszegopostępowania.
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Informacjedodatkowe:
1. tęrminzwiązaniaofertąwynosi 7 dni kalendarzolYychod daty składaniaofeń;
2, Zamavńającyzastzega sobie prawo do unięwuŻnienianiniejszegopostępowania
w całości
bez podaniaprzyczln)
lub części,
oferentabędzie ptzeŁ'raczaókwotę,
3. w przypadku,gdy ofertacenowazłoŻonaprzęz
j aką Zanawiaj ący zamiffza ptzeznacryÓ na rcalizację zamówietia, Zarlawi ający
zastrzegasobie prawo do prowadzetia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.Jeśliw wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treścioferty,oferent zobovńązanyjestzŁoŻyćofertęostateczną
w terminietrzechdni kalendarzowychod dnia zakończenianegocjacji.
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Zał'ączniknr 1 do Zapytania ofertowego

i data
miejscowośÓ

Imięi nazwiskooraz adresoferenta

FORMULARZ

OFERTOWY

CentrumEdukacji Ogrodniczej
ul. BatalionówChłopskich115
70-:760Szczecin

odpowiadającna zapytan|eofertowe,dotyczącepełnieniafunkcji Specjalistyds. Rozliczeń,
w związloe'z rea|izacjąprojektupt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanymze środkówUnii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Priorytet IX - Rozwój wykształcenia
i kompetencjiw regionach,Działanię9.2,,Podniesienieatrakcyjności
i jakościszkolnictwa
zawodowego'', zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym zapytaniu
ofertowvm.
oferujęcenę_ całkowitykoszt miesięcznyza wykonanie przedmiotu zamówienia
(wynagrodzenie miesięczne, umowa cywilno _ prawna) w wysokości:

(słownie:

....) PLN brutto'

Ponadtooświadczan,iżt:
a)zobovńązujęsię do wykonywana zadańSpecjalistyds. Rozliczęń w okresie rea|izacji
projektu, tj. od 01 stycznia 2013 roku do 31 styczrua 2014 roku, zgodnie
z wymaganiani zaw aĘmi w przedmiotowym zapytaniuofertowym;
b)zapoznał'em/łamsięzptzedmiotem
i warunkamizamówieniaoraz akceptujęje;
c) spełniam wszystkie wymagania doĘczące oferenta, określone w zapfiaruu
ofertowym;
d)akceptujętermini waruŃi rcaIizacjiusługi.

Podpis Oferenta

1
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Załączniknr 2 do Zapytaniaofertowego

oŚwIADcZENIE oFERENTA
o BRAKU PowIĄZAŃ osonowYcH I KAPITAŁoWYCH

D oĘczy zapytaniaofertowe
go nr 4/20I 3l wND -PoK L,O9'02'O
O-3f -O44l 12
W zwiągkuz rea|izacjąprojektupt. ,,Mam zawód'i kwalifikacje - mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanymze środkówUnii Europejskiej
wramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Prioryet . IX Rozwój wyt<sztatcenia
i kompetencjiw regionach,Działanie9.2,,Podniesienieatrakcyjności
i iatósci szkolnictwa
zawodowego",
oświadczam,
ze nie jestempowią7anyosobowolub kapitałowo*zZamawiajQcYm,
CentrumEdukacjiogrodniczej,ul. BatalionówChłopśtictr
t t5,70_760Szczecin.
Powiązania,o których mowa' polegająw szczególności
na:
1. uczestniczeniuw spółce,jako wspólnik spółkicywilnej lub spółkiosobowej;
2, posiadaniuco najmniej l0ońudziałówlub akcji;
3, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zatządzającego,prokurenta,
pełnomocnika;
4, pozostawaniuw związku małzeńskim,w stosunkupokrewieństwalub powinowactwa
w linii prostej,pokrewieństwalub powinowactwaw linii bocznejdo drugiegostopnia
lub w stosunkuprzysposobienia,opieki lub kurateli.

miejscowośÓ
idata

podpisOferenta

*Przez powięania kapitałowelub.osobowe
rozumie się wzajemnepowią.zaniamiędzy Zamawiającymlub osobami upoważnionyrni
do
zaciągania zobowiąlan w imieniu Zamawiającego lub ojobami.wykónującymi w imieniu Żńawiającego
czynności zltliązanych
-z przygotowaniem
i przeprowadzeniem
procedurywyboruofertya Oferentem.
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ZaŁącz.niknr 3 do Zapytaniaofertowego

oŚwra.ncZENIE oFERENTA

DIJDZIALE w REALIZACJACH

PROJEKTÓW

PoKL

Jako wykonawcaczęścizadafirealizowanychw pĄekcie POKL ,,Mam zawód i kwalifikacje
- mampracę''

informujęCęntrumEdukacji ogrodnicz$u'lil't".,.cinie, Żę pracowałemGłam)
l nte
pracowałem(-łam)*
ptzyrealizacjiinnychprojektówPOKL.

datazłożęnia
oświadczenia

podpis Oferenta

*niepotrzebneskreslić
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