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Zapytanie ofertowe nr 112013 IWND-POKL.09.02.00-32-0441 12

Szanowni Państwo,

w związku 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 wyksaałcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego,,, zapraszamy do złoŻenia oferty na pełnienie fuŃcji ,,Koordynatora Projektu''.

I. Zamawiający

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

opis przedmiotu zamÓwienia

Przedmiotem zamówienia jest praca (w formie umowy cywilno . prawnej w 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
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9,2,,Podniesienie atrakcyjności
i j akości szkolnictwa zawodowego''.

obowiązki Koordynatora Projektu

Do obowiązków Koordynatora Projektu będzie na|eiało świadczenie pracy
polegającej na koordynacji realizacji projektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam
placę'', w szczegó|ności na:

l. nadzorowaniu i kontrolowaniu wszystkich działań zgodnie z zapisarri w umowie
i we wniosku o dofinansowanie projektu,

2. nadzorowaniu realizacji projektu zgodnie z jego harmonogramem i budzetem,
3, organizowaniu pracy Zespołu Projektowego,
4. prowadzeniu spotkan Zespołu Projektowego,
5. kontrolowaniu bieżącej sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) rcalizacji

projektu,
6' kontaktach z Instytucjami Zarządzającymi i Instytucjami Pośredniczącymi,
7. przygotowanill zapfian ofertowych i wyborze Wykonawców zgodnie z zasadą

konkurencyj ności i prawem zamówień publicznych,
8. weryfikowaniu kwalifikowalności wydatków,
9. kontrolowaniu kwalifikowalności benefi cj entów,
10.obecności w trakcię kontroli rea|izacji projektu, prowadzonej przez uprawnione

instytucje,

Projekt "Mam zawÓd i kwa|ifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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11. kontaktach z wykonawcami zadań,
1 2. monitorowaniu działńprojektowych i ewaluacyjnych,
l3. wykonywaniu sprawozdańmiesięcznych i kwartalnychzrea|izacji projektu,
14. sporządzaniu miesięcznych raportów z wykonanych prac.

IV. Termin realizacji zamówienia

Za]<r es czasowy rca|izacji przedmi otu zamówienia :
o od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2014 roku.

V. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba biura projektu mieści się w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie,
ptzy u|icy Batalionów Chłopskich |l5,70-:760 Szczecin.

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

l. wykształcenie v,ryższe, preferowane rolnicze lub ogrodnicze,
2' doświadczenie w koordynacji projektów POKL,
3 . znaj omo śó zasad rca|izacji i r oz|iczania proj ektów POKL,
4. umiejętnośó pracy w zespole,
5. znajomośó obsługi komputera, w szczególności środowiska Microsoft offtce,

umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych oraz Generatotze
Wniosków Płatniczych POKL.

vII. Specyfikacja dokumentacji, którą oferent musi dolączyć do oferty:

1 . kserokopie dokumentów potwierd zający ch poziom wykształcenia,
2. oświadczenie o wyrazeniu zgody naptzetrtarzanie dartych osobowych dla potrzeb

procesu 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 załączniknr 1 _,,Formularz ofertowy'',
4. wypełniony druk stanowiący załącznik w 2 _,,oświadczenie oferenta o braku

p o:udtązaf' o sobowych i kapitałowych'',
5. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 3 oświadczenie oferęnta o udzialę w

rea|izacj ach proj ektów P oKL.

VIII. Odrzucenie ofert

Zostaną odrzucone oferty tych oferentów, którzy :
1. nie spełniająwarunków udziału w zapytaniu ofertowym,
f . nie załączyli wymaganych dokumentów,
3. załączy|i dokumenĘ przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi

w zapytaniu ofertowym.

Projekt,'Mam zawód i kwa|ifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Eu ropejskiego Funduszu Społecznego
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IX. Kryterium oceny ofert

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

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

Najnizsza oferta otrzy.ma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najnizszej oferty l cęnabadanej oferty) x 100.

x. Termin i miejsce sk|adania dokumentów:

l. wymagane dokumenty na|eŻy składaó do dnia 27 grudnia 2012 roku do godziny
15uu w sekretariacie Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów
Chłopskich II 5, 7 0-:7 60 Szczecin;

2. oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której należry umieśció napis:
oferta na stanowisko Koordynatora Projektu w zwią7ku z rea|izacją projektu
,,Mam zavtód i kwalifikacje _ mam pracę'';

3' kuŻdy oferent moŻezłoĘć tylko jednąofertę;
4, oferty winne byó przygotowanie i zł'oŻone zgodnie Z wymaganiami zawartymi

w niniejszym zapytaniu ofertowym;
5. oferta winna byó sporządzonaw języku polskim;
6, ofertę naIeŻy złoĘć w PLN;
7. wszystkie koszty związane ze złoieniem oferty ponosi oferent;
8. nie dopuszcza się złoięniaofert częściowych;
9. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i zł'oŻenia oferty w niewłaściwym

miej scu lub termini e obciĘająskładającego ofertę;
10. wszystkie oferty otrzymane ptzęz Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie po

wy żej wymi enio nym termini e zo staną zvltó c one ;
ll.osoba uprawniona do kontaktów. Andrzej Fidos, tel: 91 46|3922 lub e-mail:

a.fidos@ceogr.edu.pl

xI. Rozstrrygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rczstrzygnięte 28 grudnia 2012 rokudo godziny l500.
o wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną poinformowani telefonicznie lub
mailowo najpóźniej do dnia 29 grudnia}}l} roku do godziny 15'u. W tym samym
terminie, do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, zostanie
skięrowane zlecenie rea|izacji zamówienia z dodatkolvymi informacjami wskazanymi
w treści niniej szego postępowania.

XII. Informacje dodatkowe:

1. termin zwiryariaofertąwynosi 30 dni kalęndarzowych od daty składania ofert;

2, Zarnavnający zasttzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postępowania
w całości lub części, bez podaniaprzyczyn;

Projekt ',Mam zawód i kwalifikacje - mam praę'' jest współfinansowany pŻez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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3. w przypadku, gdy oferta cenowa złoionaprzez oferenta będzie ptze|<raczaó kwotę,
jakąZalnavńający zarriqza ptzeznaczyó na rea|izację zamówienia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego ofęrta zostanie uznarta za najkotzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treści oferty, ofęrent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną
w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zakoirczenia negocjacji.

Podpis i pieczęÓ osoby upoważnionej
do reprezen towan ia Zanaw i aj ącego

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



KAPMAT LUDZKI
rłA*sDo|,v^ sfiATE€|A'PlJNoócl

CE*TRUII EDUI(ACJI
oGROOr,taczEJ
wszczEctHrE

U}||t:u*Ó..,9{^
ńUrffEJsp

FulłDusz sPotE{zt.|Y

Załącznik nr 1 do Zapfiania ofertowego

Imię i nazwisko oraz adres oferenta mieiscowośó i data

F'ORMULARZ OF'ERTOWY

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

odpowiadając na zapytanie ofertowe' dotyczące pełnienia funkcji Koordynatora Projektu,
w związku 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 Społeoznego, Priorytet IX . Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego'', zgodnie z Wmaganiami okleślonymi w przedmiotowym zapytaniu
ofertowym,

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

Ponadto oświadczam, iŻ:
a)zobowiązuję się do wykonywania zadafi Koordynatora Projektu w okresie rea|izacji

projektu, tj. od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2014 roku, zgodnie
zrymaganiamtzawartymiwprzedmiotowymzapytaniuofertowym;

b) zapoznałem/łam się z przedmiotem i warunkami zamówienia oruz akceptuj ę j e;
c) spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określone w zapfianiu

ofertowym;
d)akcepĘę tęrmin i warunki rea|izacjiusługi.

Podpis Oferenta

Projekt ''Mam zawód i kwa|ifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany pzez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Zał'ączniknr 2 do Zapytania ofertowego

oŚwIADcZENIE oFERENTA
o BRAKU PowIĄZAŃ osonowYcH I KAPITAŁoWYCH

D oĘ czy zapytania ofeńowe go nt t l 20 I 3 l WND.P oKL. 09. 02. 00 -32.0 4 4 l 12

W zwią7ku 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, Działanie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego",

oświadczam, Że niejestem powią7any osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym,
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 1|5,70_760 Szczecin.

Powią7ania, o których mowa' polegają w szczegó|ności na:
l. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2, posiadaniu co najmniej |0ońudziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji czł'onka organu nadzorczego lub zaruądzającego, prokurenta,

pełnomocnika;
4. pozostawaniuw zvńązku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosuŃu przysposobienia, opieki lub kurateli.

mieiscowośÓ i data podpis Oferenta

*Przez powięania kapitałowe |ub osobowe rozumie się wzajemne powią1ania między Zatnawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiryan w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zarnawiającego czynności mlięanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty a Oferentem.

Projekt ''Mam zawód i kwa|ifikacje - mam praę'' jest wspótfinansowany przez Unię Europejską' ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegol'
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Załącznik nr 3 do Zapytarua ofertowego

oŚWIADCZENIE oF.ERENTA
o UDZIALE w REALIZACJACH PRoJEKTÓW PoKL

Jako wykonawca części zadai realizowanych w projekcie PoKL ,,Mam zawód i kwalifikacje
* mam pracę'o

Imię i nwisko

informuję Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ie pracowałemGłam) l nie
pracowałem(.łarn)* ptzy rea|izacji innych proj ektów POKL.

data złożenia oświadczenia

*niepotrzebne skesliĆ

podpis Oferenta

Projekt "Mam zawód i kwa|ifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany wzez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego


