KAPITAI,LUDZKI

t'lĄłoooil.l^sT}'J(Ęc|A'FÓ]|No3cl

CENTRU]IIEDUKACJI

oGĘoDil|czEJ
w szczEctillE

Jffiffiffi

Szczecin,dnia17 grudniaf0I2 roku
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Zapytanieofertowenr 8i2013AilND-POKL.09.02.00-32-0441
SzanowniPaństwo,
w związku z rea|izacjąprojektupt. ,,Mam zavtód i kwalifikacje - mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie' współfinansowanymzę środkówUnii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Priorfiet IX . Rozwój wykształcenia
i jakościszkolnictwa
i kompetencjiw regionach,Dział'artie9,2 ,,Podniesienieatrakcyjności
zawodowego',
ofertyna petnieniefunkcji ,,Administratorapodstrony
' Zaptaszamydo złoŻenia
internetowejProjektu".
L

Zamawiający
CentrumEdukacji O grodniczej
ul. BatalionówChtopskich115
70160 Szczecin

il.

opis przedmiotu zamÓwienia
Przedmiotem zamówienia jest praca (w formie umowy cywilno - prawnej w wymiarze
4 godzin miesięcznie) na stanowisku Administratora podstronv internetowei
Proiektu w zwięku zrca|tzacją projektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikację - mam
pracę'' w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym ze
środkówUnii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczrrego,Priorytet
]X - Rozwój wykształceniai kompetencji w regionach, Działanie 9.f ,,Podniesienie
atrakcyjnościi j akoŚci szkolnictwa zawodowego''.

ilI.

obowiązki Administr atora podstrony internetowej Proj ektu
Do obowiązków Administratora podstrony internetowej Projektu będzie na|eiał'o
świadczenie pracy polegającej na zarządzaniu podstroną internetową projektu pt.
,,Mam zawod i kwalifikacje _ mam pracę'',w szczególnościna:
1. zaprojektowaniu i stworzeniu podstrony internetowej na potrzeby realizacjt
Projektu przy stronie głównej Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie,
2. zamieszczaniu i biezącej aktualizacji informacji dotyczących rea|izacji Projektu
dostarczonych ptzez Zamawtającego po uprzednim zatulietdzęniu treści pod
wz ględem formalnym i merytoryc zllym'
3. ścisłejwspółpracy z Dyrektorem Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie i
Koordynatorem Projektu,
4. zachowaniu poufnościwszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
swoich obowiązkow, a w szczegó|ności
objętychochronąna podstawieprzepisów
ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawie o ochronie danych
osobowych.
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realizacji zamówienia

ZaV'tes cZasowy r ea|izacji przedmi otu zamówi enia:
. od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2014 roku.
V.

Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba biura projektu mieścisię w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie,
przy ulicy Batalionów Chłopskich II5,70_760 Szczecin.

vI.

Warunki udziału, które musi spełniaćkażdy składający ofertę:
1.
2.
3.
4'
5.

Vil.

wykształcenie vtyŻszez zahęsu informatyki lub technologii informacyjnej,
minimum 3 |atadoświadczęniaw administrowaniu stron internetowvch.
umiejętność
ptacy w zespole,
doskonała otganizacja pracy)
praktycznaznajomośó:
PHP, MySQL, HTML5, CSS, JS'

Specyfikacja dokumentacji, którą oferent musi dołączyćdo oferty:
l . kserokopie dokumentów potwierd zających p oziom wykształcenia,
2. oświadczenieo wraŻeniu zgody ta przetwarzartiędanych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997Nr 133,poz. 883 ze zm.),
3. wypełniony druk stanowiący załącznlknr 1 _,,Formularz ofertowy'',
t|. wypełniony druk stanowiący załącznlk nr 2 _
,'oświadczenie oferenta o braku
p owiązafl,o sobowych i kapitałowych'',
5. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 3 oświadczęnie oferenta o udziale
w rea|izacjachprojektów POKL'

V[I.

Odrzucenie ofert
Z o stanąodrzucone o ferty tych o ferentów, kJórzy :
1. nie spełniająwarunków udziału w zapytantuofertowym,
2' nte załączyli wymaganych dokumentów,
3. załączy|i dokumenty przygotowane niezgodnie Z Wmaganiami
w zap5Ąaniu ofertowym.
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I(ryterium oceny ofert
oferty zostaną ocenionę Za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniiszym
kryterium:
Cena - całkowiĘ koszt miesięczny za wykonanie przedmiotu zamówienia
(wynagrodzeniemiesięcznebrutto,umowa cywilno - prawna)_ 100 puŃtow'
Najnizsza ofeita otrzyma 100 punktów' natomiast pozostałeoferty proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najnizszej oferty I cenabadanej oferty) x 100.

x.

'I.ermin

i miejsce składania dokumentów:

]. wymagane dokumenty naleŻy składaó do dnia 27 grudnia 20If toku do godziny
15uuw sekretariacieCentrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ul' Batalionów
Clrłopskich II 5, 70_:760 Szczecin;
2. ofer1awinna znajdować się w zamkniętej kopercie' na której na|eŻyumieściónapis:
oferta na stanowisko Administratora podstrony internetowej Projektu w związku
zrealizacjąprojektu,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę'';
3. każdyoferent moŻezłoĘÓ tylko jednąofertę;
t|. oferty winne być przygotowanie i zł.oŻonezgodnie z wmaganiami zawartymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym;
5. ofertawinna być sporządzonaw języku polskim;
6. ofertę na|eżzy
złożrycw PLN;
7. wszystkie koszty związane ze zł"oŻeniem
oferty ponosi oferent;
8. nie dopuszcza się zł'oŻeniaofert
częściowych;
9. konsekwencje niewłaściwegooznakowania i zł'oięnia oferty w niewłaściwym
miej scu lub termini e ob ciĘająskładającego ofertę;
10. wszystkie oferty otrzymane ptzęz Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie po
wyŻejwymienionym terminie zostanązwrócone;
il.osoba uprawniona do kontaktów - Andrzej Fidos, tel: 91 4613922 lub e-mail:
a.fidos@ceogr.edu.p1
xI.

l{ozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
i)ostępowanieofertowe zostanię rozstrzygnięte28 grudnia 2012 roku do godziny 1500.
O wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną poinformowani telefonicznie lub
llrailowo najpóźniejdo dnia 29 grudnia201'2 roku do godziny 15,u. w tym samym
tcrminie, do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania,zostanie
skierowane zlecenie rea|izacji zamówienia z dodatkolvymi informacjami wskazanymi
rv treścininiejszego postępowania'

XII.

Informacjedodatkowe:
]. tcrmin związaniaofertąwynosi 30 dni kalendarzowychod daty składaniaofert;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŻnienia niniejszego postępowania
w całości
lub części,bez podaniapruyczyn)
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3. w pfzypadku, gdy oferta cenowa złoionaptzez oferenta będzie przekaczai kwotę,
jakąZartawiający zamierza przeznaczyć na rea|izację zamówienta, Zanav,łtający
zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego oferta zostanie lznana za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treścioferty, oferent zobowięany jest zł'oŻyóofertę ostateczną
w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zakoiczerua negocjacji.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

i data
miejscowośĆ

oraz adresoferenta
Inię i rrazrr,isko

FORMULARZ

OBERTOWY

CentrumEdukacji Ogrodniczej
ul. BatalionówChtopskich115
10-:760Szczecin

odpowiadając na zapyilanięofertowe, dotyczące pełnienia funkcji Administratora podstrony
_
intórnetowej Projektu,w związkuzrea\izacjąprojektu pt. ,,Mam Zawod i kwalifikacje mam
pracę''
r,vCentrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, wspótfinansowanym ze środkówUnii
.Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój
wyksżtałceniai kompetencji w regionach,Działanie9.2 ,,Podniesienieatrakcyjnościi jakości
szko|nictwa Zawodowego'', zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym
zapytaniu ofertowym,
oferuję cenę _ całkowity koszt miesięczny za wykonanie przedmiotu zamówienia
(wynagrodzeniemiesięczne,umowa cywilno _ prawna) w wysokości:...
..) PLN brutto.
(słownie:
Ponadtooświadczam,iz:
a) z-obowiązuję się do wykonywania zadan Administratora podstrony intemetowej
l)rojektu w okręsie rcalizacji projektu, tj. od dnia podpisania umowy do 31 stycznia
2OI4 roku, zgodnie z wymaganiami zawarĘmi w przedmiotowym zapfiantu
ofertowym;
b) zapo znałemlŁarn się z prze dmiotem i warunkami zamówi enta oruz akceptuję j e;
c) spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określonę w zapytaniu
oferlowym;
d)akceptuję termin i waruŃi rcalizacji usługi.

PodpisOferenta
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Załączniknr 2 do Zapytania ofertowego

OSWIADCZENIE OFERENTA

o BRAKU PowIĄZAŃ osonowYcH I KAPITAŁoWYCH

D otyczy zapytaniaofertowego nr 8I20 I 3I WND -P OK L.Og.02.00-32-O44I I z
W związku z realizacjąprojektu pt. ,,Mam zawód' i kwalifikacje _ mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramaclr Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet - IX Rozwój wyksziatcenia
i kompclencji w regionach, Działanie 9'2,,Podniesienie atrakcyjnościi
3atósci szkolnictwa
zawodowego",
oświadczam,ż:eniejestem powiązany osobowo lub kapitałowo*z ZamawiajĄCYm,
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 1|5,70_760 Szczęcin,
Powiązarria,o których mowa' polegająw szczegó|ności
na:
1. t-tczestniczeniu
w spółce,jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2' posiadaniuco najmniej I0%oudziałówlub akcji;
3. pełnieniu funkcji czł'onka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

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

nti.'jscotvoś
i dća t a

podpisOferenta

*Przez porriązalriakapitałowelub osotowe
rozumie się wzajemne.powią7ania
między Zamawiającym|ub osobami upoważnionymido
zaciągania zobowięań w imieniu Zamawiającego|ub osobami wykónu.1ącymiw imięniu Żńawiającego
czynności związanych
z przygoto\\,aniem
i przeprowadzeniem
procedurywyboruofertya ofęrentem.
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Załącznk nr 3 do Zapytaniaofertowego
oŚwr,łoczEttl.lE

oF.ERENTA o UDZIALE w REALIZAcJACH
POKL

PRoJEKTÓw

Jako wykonawcaczęścizadańrealizowanychw projekciePOKL ,,Mam zawód i kwalifikacje
- mampracę''
Imięi nwisko

informuję Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ie
pracowałem(-łarn)*
przy rea|izacjiinnychprojektówPOKL.

data złożeniaoświadczenia

*niepotrzebrre

pracowałemGłam)
l rue

podpis Oferenta

skreślić

- mampraę'' jestwspółfinansowany
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