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Zapytanieofertowenr 112013
IWND-POKL.09.02.00-32-0441
SzanowniPaństwo,
w związkuz 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 wyksaałcenia
i kompetencjiw regionach,Działanie9.2 ,,Podniesienieatrakcyjności
i jakościszkolnictwa
pełnienie
zawodowego,,,zapraszamydo złoŻenia
ofertyna
fuŃcji ,,KoordynatoraProjektu''.
I.

Zamawiający
CentrumEdukacji Ogrodniczej
ul' BatalionówChłopskich115
70-760Szczecin

il.

opis przedmiotuzamÓwienia
Przedmiotemzamówieniajest praca(w formie umowy cywilno . prawnejw wymiarze
70 godzin miesięcznie) na stanowisku Koordynatora Projektu w zl;tązkll
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,Działanie9,2,,Podniesienieatrakcyjności
i j akościszkolnictwazawodowego''.

ilI.

obowiązki Koordynatora Projektu
Do obowiązków Koordynatora Projektu będzie na|eiało świadczeniepracy
polegającejna koordynacji realizacjiprojektupt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam
placę'',w szczegó|ności
na:
l. nadzorowaniui kontrolowaniuwszystkich działańzgodnie z zapisarri w umowie
i we wniosku o dofinansowanieprojektu,
2. nadzorowaniurealizacjiprojektuzgodniez jegoharmonogramem
i budzetem,
3, organizowaniupracy ZespołuProjektowego,
4. prowadzeniuspotkanZespołuProjektowego,
(merytoryczneji finansowej)rcalizacji
5. kontrolowaniubieżącejsprawozdawczości
projektu,
6' kontaktachz InstytucjamiZarządzającymii InstytucjamiPośredniczącymi,
7. przygotowanill zapfian ofertowych i wyborze Wykonawców zgodnie z zasadą
konkurencyjnościi prawemzamówieńpublicznych,
8. weryfikowaniukwalifikowalności
wydatków,
9. kontrolowaniukwalifikowalności
beneficjentów,
10.obecnościw trakcię kontroli rea|izacjiprojektu,prowadzonejprzez uprawnione
instytucje,
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11.kontaktachz wykonawcamizadań,
12. monitorowaniudziałńprojektowychi ewaluacyjnych,
l3. wykonywaniusprawozdańmiesięcznych
i kwartalnychzrea|izacjiprojektu,
14.sporządzaniumiesięcznychraportówz wykonanychprac.
IV.

Termin realizacji zamówienia
Za]<r
es czasowy rca|izacji przedmiotu zamówienia:
o od dniapodpisaniaumowydo 31 stycznia2014roku.

V.

Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba biura projektu mieścisię w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie,
ptzy u|icyBatalionówChłopskich|l5,70-:760Szczecin.

VI.

Warunki udziału,które musi spełniaćkażdyskładającyofertę:
l.
2'
3.
4.
5.

vII.

preferowanerolnicze lub ogrodnicze,
wykształceniev,ryższe,
doświadczenie
w koordynacjiprojektówPOKL,
znajomośózasadrca|izacji i roz|iczaniaprojektów POKL,
pracyw zespole,
umiejętnośó
znajomośóobsługikomputera,w szczególnościśrodowiskaMicrosoft offtce,
pracy w GeneratorzeWniosków Aplikacyjnych oraz Generatotze
umiejętność
Wniosków PłatniczychPOKL.

Specyfikacjadokumentacji,którą oferent musi dolączyćdo oferty:
1. kserokopiedokumentówpotwierdzających poziom wykształcenia,
2. oświadczenie
o wyrazeniuzgody naptzetrtarzaniedartychosobowychdla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danychosobowych(Dz.U. z 1997Nr 133,poz.883ze zm.),
3. wypełnionydruk stanowiącyzałączniknr1 _,,Formularzofertowy'',
4. wypełnionydruk stanowiącyzałącznikw 2 _,,oświadczenieoferenta o braku
p o:udtązaf'
osobowychi kapitałowych'',
5. wypełnionydruk stanowiącyzałączniknr 3 oświadczenieoferęnta o udzialę w
rea|izacjachprojektów P oKL.

VIII.

Odrzucenieofert
Zostanąodrzuconeofertytych oferentów,którzy :
1. nie spełniająwarunkówudziałuw zapytaniuofertowym,
f . nie załączyliwymaganychdokumentów,
3. załączy|i dokumenĘ przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniuofertowym.
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Kryterium oceny ofert
oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego,zgodnie z poniżzszym
kryterium:
Cena - całkowitykoszt miesięcznyza wykonanie przedmiotu zamówienia
(wynagrodzeniemiesięcznebrutto,umowacywilno _ prawna)_ 100punktów.
Najnizsza ofertaotrzy.ma100 punktów,natomiastpozostałeoferty proporcjonalniena
podstawiewzoru: (cenanajnizszejofertyl cęnabadanejoferty)x 100.

x.

Termin i miejscesk|adaniadokumentów:
l. wymaganedokumentyna|eŻyskładaódo dnia 27 grudnia2012 roku do godziny
15uuw sekretariacieCentrumEdukacji ogrodniczej w Szczecinie,ul. Batalionów
ChłopskichII 5, 70-:760 Szczecin;
2. ofertawinna znajdowaćsię w zamkniętejkopercie,na której należry
umieściónapis:
oferta na stanowisko Koordynatora Projektu w zwią7ku z rea|izacjąprojektu
,,Mam zavtódi kwalifikacje_ mampracę'';
3' kuŻdyoferentmoŻezłoĘćtylkojednąofertę;
4, oferty winne byó przygotowanie i zł'oŻonezgodnie Z wymaganiami zawartymi
w niniejszym zapytaniuofertowym;
5. ofertawinna byó sporządzonawjęzykupolskim;
6, ofertęnaIeŻyzłoĘć w PLN;
7. wszystkiekoszty związaneze złoieniemofertyponosi oferent;
8. nie dopuszczasię złoięniaofertczęściowych;
9. konsekwencjeniewłaściwego
oznakowania i zł'oŻeniaoferty w niewłaściwym
miejscu lub terminie obciĘająskładającego
ofertę;
10.wszystkieoferty otrzymaneptzęz CentrumEdukacji ogrodniczej w Szczeciniepo
wyżejwymi enionym terminie zo stanązvltó cone;
ll.osoba uprawnionado kontaktów. Andrzej Fidos, tel: 91 46|3922 lub e-mail:
a.fidos@ceogr.edu.pl

xI.

Rozstrrygnięciepostępowaniai zlecenierealizacji zamówienia
Postępowanieofertowezostanierczstrzygnięte28 grudnia2012 rokudo godziny l500.
o wynikachpostępowaniawszyscy oferenci zostanąpoinformowanitelefonicznielub
mailowo najpóźniejdo dnia 29 grudnia}}l} roku do godziny 15'u. W tym samym
terminie,do podmiotu wybranegow wyniku rozstrzygnięciapostępowania,zostanie
skięrowanezlecenie rea|izacjizamówieniaz dodatkolvymiinformacjamiwskazanymi
w treścininiejszegopostępowania.

XII.

Informacjedodatkowe:
1. termin zwiryariaofertąwynosi 30 dni kalęndarzowychod daty składaniaofert;
2, Zarnavnającyzasttzegasobie prawo do uniewaznienianiniejszegopostępowania
w całości
lub części,
bez podaniaprzyczyn;
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3. w przypadku,gdy ofertacenowazłoionaprzezoferentabędzie ptze|<raczaó
kwotę,
jakąZalnavńający zarriqza ptzeznaczyó na rea|izacjęzamówienia, Zamawiający
zastrzegasobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego ofęrta zostanie uznartaza najkotzystniejszą.Jeśliw wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treścioferty,ofęrent zobowiązanyjestzłożyćofertęostateczną
w terminietrzechdni kalendarzowychod dnia zakoirczenianegocjacji.

Podpis i pieczęÓosobyupoważnionej
do reprezentowania Zanaw i ającego
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Załączniknr 1 do Zapfiania ofertowego

Imięi nazwiskooraz adresoferenta

i data
mieiscowośó

F'ORMULARZ OF'ERTOWY

CentrumEdukacji Ogrodniczej
ul. BatalionówChłopskich115
70-:760Szczecin

odpowiadającna zapytanieofertowe' dotyczącepełnieniafunkcji KoordynatoraProjektu,
w związku z rea|izacjąprojektupt. ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę,'w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanymze środkówUnii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społeoznego,Priorytet IX . Rozwój wykształcenia
i kompetencjiw regionach,Działanie9.2,,Podniesienieatrakcyjności
i jakościszkolnictwa
zawodowego'', zgodnie z Wmaganiami okleślonymi w przedmiotowym zapytaniu
ofertowym,
oferujęcenę_ całkowitykoszt miesięcznyza wykonanie przedmiotu zamówienia
(wynagrodzeniemiestęczne,umowacywilno _ prawna)w wysokości:"..
(słownie:
.....)PLN brutto.
Ponadtooświadczam,
iŻ:
a)zobowiązujęsię do wykonywania zadafiKoordynatoraProjektu w okresie rea|izacji
projektu, tj. od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2014 roku, zgodnie
zrymaganiamtzawartymiwprzedmiotowymzapytaniuofertowym;
b) zapoznałem/łam
sięz przedmiotemi warunkamizamówieniaoruz akceptuję j e;
c) spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określone w zapfianiu
ofertowym;
d)akcepĘę tęrmini warunki rea|izacjiusługi.

Podpis Oferenta
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Zał'ączniknr2 do Zapytaniaofertowego

oŚwIADcZENIE oFERENTA
o BRAKU PowIĄZAŃ osonowYcH I KAPITAŁoWYCH

D oĘczy zapytaniaofeńowego nt t l 20I 3l WND.P oKL. 09.02.00-32.044l 12
W zwią7kuz 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,Działanie9.2 ,,Podniesienie
atrakcyjności
i jakościszkolnictwa
zawodowego",
oświadczam,
Żeniejestempowią7anyosobowolub kapitałowo*z Zamawiającym,
CentrumEdukacjiogrodniczej,ul. BatalionówChłopskich1|5,70_760Szczecin.
Powią7ania,o których mowa' polegająw szczegó|ności
na:
l. uczestniczeniuw spółce,jako wspólnik spółkicywilnej lub spółkiosobowej;
2, posiadaniuco najmniej|0ońudziałówlub akcji;
3. pełnieniu funkcji czł'onkaorganu nadzorczego lub zaruądzającego,prokurenta,
pełnomocnika;
4. pozostawaniuw zvńązkumałzeńskim,w stosunkupokrewieństwalub powinowactwa
w linii prostej,pokrewieństwalub powinowactwaw linii bocznejdo drugiegostopnia
lub w stosuŃu przysposobienia,opieki lub kurateli.

mieiscowośÓ
i data

podpisOferenta

*Przez powięania kapitałowe|ub osobowerozumie się wzajemnepowią1aniamiędzy Zatnawiającymlub osobami upoważnionymido
zaciąganiazobowiryan w imieniu Zamawiającegolub osobami wykonującymi w imieniu Zarnawiającegoczynnościmlięanych
procedurywyboruofertya Oferentem.
z przygotowaniem
i przeprowadzeniem
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Załączniknr 3 do Zapytaruaofertowego
oŚWIADCZENIE oF.ERENTA
o UDZIALE w REALIZACJACH PRoJEKTÓW

PoKL

zadai realizowanych
w projekciePoKL ,,Mamzawódi kwalifikacje
Jakowykonawcaczęści

* mam pracę'o

Imię i nwisko

informuję Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ie
pracowałem(.łarn)*
ptzy rea|izacjiinnychprojektów POKL.

datazłożenia
oświadczenia

pracowałemGłam)
l nie

podpis Oferenta

*niepotrzebneskesliĆ
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