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Szanowni Państwo,

w związku z realizacjąprojektu pt. ,,Mam zawod 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,,, zaptaszamy do zł.ożzenia oferty na pełnienie funkcji ,,Specjalisty ds. Rekrutacji
i Monitoringu".

I. Zamawiający

Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70160 Szczecin

opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ptaca(w formie umowy cywilno _ prawnej w wymiarze
40 godzin miesięcznie) na stanowisku Specjalisty ds. Rekrutacji i Monitoringu
w nviązku z rcalizacją 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 jakości szkolnictwa zawodowego''.

obowiązki Specjalisty ds. Rekrutacji i Monitoringu

Do obowią7ków Specjalisty ds. Rekrutacji i Monitoringu będzie na|eżLało świadczenie
pracy polegającej na prowadzeniu biura projektu, organizacji technicznej wszystkich
form wsparcia w ramach projektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'',
w szczegó|ności na:

1. przygotowywaniu narzędzi formalizacji projektu otaz nadzór nad ich
ptzestrzeganiem,

2. nadzorze nad respektowaniem zasadrówności płci,
3. nadzorzę i weryfikacji list obecności, dzienników zajęó, przygotowaniu

i analizowaniu ankiet,
4, or ganizacji działan i nformacyj no -promo c yj nych,
5. prowadzeniu rekrutacji uczestników projektu,
6' upowszechnianiu rezultatów projektu,
7. uczestniczeniu w pracach zespołu projektowego otaz w konferencjach

i szko leni ach dotycząc y ch r e a|izacj i proj ektu,
8. kontaktach z wykonawcami zadan,

Projekt 'Mam zawód i kwa|ifikacje - mam praę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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9. informowaniu na bieząco Koordynatora Projektu o zaistniałych
nieprawidłowościach w realizacji proj ektu,

10. odpowiedzialności za prawidłowe oznakowanie dokumentów zgodnie
zfiycznymi POKL,

ll.sporządzatiu miesięcznych raportów z wykonanych prac i przedstawianie ich
Zamawiającemu,

12. prowadzeniu biura projektu, w tym archiwizacji dokumentów.

Iv. Termin realizacji zamówienia

Zak'r ę s c zas o wy r e a|izacji przedmi otu zamó wi eni a :
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,
przy ulicy Batalionów Chłopskich II5,70_760 Szczecin.

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

1. wykształcenie WŻszę, preferowane rolnicze lub ogrodnicze,
2. znaj omo ść zasad rcalizacji i t ozliczaria proj ektów P oKL,
3. umiejętnośó pracy w zespole,
4, doskonała organizacja pracy'
5' znajomośó obsługi komputera, umiejętnośó pracy w środowisku Microsoft offrce,

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

VII. Specyfikacja dokumentacji, którą oferent musi dołącryć do oferty:

kserokopie dokumentów potwierd zający ch poziom wykształcenia,
oświadczenie o vtytuŻeniu zgody na przetwarzanie danych 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.),
wypełniony druk stanowiący załącznik nr 1 -,,Formularz ofertowy'',
wypełniony druk stanowiący załącznik nt 2 _,'oświadczenie oferenta o braku
powiązai osobowych i kapitałowych'',

5. wypełniony druk stanowiący zał'ącznik nr 3 oświadczenie oferęnta o udziale
w rea|izacjach projektów PoKL.

V[I. Oduucenie ofert:

Zostanąodrzucone oferty tych oferentów, którzy :
1. nie spełniająwarunków udziałuw zapytaniu ofeńowym,
2, nie załączyli wymaganych dokumentów,
3. zaŁączyli dokumenty przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi

w zapytaniu.

Projekt,,Mam zawód i kwa|ifikacje - mam praę'' jest współfinansowany p|zez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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DL Kryterium oceny ofert:

oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punłtowego, zgodnie z poniższym
kryterium:

Cena - całkowity koszt miesięczny za wykonanie przedmiotu zamówienia
(wynagrodzenie miesięczne brutto, umowa cywilno - prawna) - l00 punlr:tów.

Najnizsza oferta otrzyma 100 punktow natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najniż,szej oferty l cena badanej oferty) x l00.

x. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. wymagane dokumenty na|eży składać do dnia 27 grudnia f01f roku do godziny
1500 w sekretariacie Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów
Chłopskich I15,70 _760 Szczecin;

2. oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której na|eĘ umieścić napis:
oferta na stanowisko Specjalisty ds. Rekrutacji i Monitoringu w zwięku z
rea|izacjąprojektu,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę'';

3. kuŻdy oferent moie złoŻyć tylko jedną ofertę;
4. oferty winne być przygotowanie i zf,ożone zgodnie z wmaganiami zawartymi

w niniejszym zapytaniu ofertowym;
5. oferta winna byc sporządzonaw języku polskim;
6. ofertę na|eŻy złożtyć w PLN;
7. wszystkie koszty zutięane ze z-łożzeniem oferty ponosi oferent,
8. nie dopuszcza się złoizenia ofert częściowych;
9. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i złożenia oferty w niewłaściwym

miejscu lub terminie obciąpają składającego ofertę;
10. wszystkie oferty otrzymane przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie po

wyżrcj wymienionym terminie zostaną zwrócone;
ll.osoba uprawniona do kontaktów. Andrzej Fidos, tel: 91 46t39?2 lub e.mail:

a.fidos@ceogr.edu.pl

xI. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte 28 grudnia 2012 roku do godziny 1500.
o wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną poinformowani telefonicznie lub
mailowo najpóźniej do dnia 29 grudnia 20|2 roku do godziny l5"u. w tym samym
terminie, do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, zostanie
skierowane zlecenie rea|izacji zamówienia z dodatko}vymi informacjami wskazanymi
w treści niniejszego postępowania.

Xtr. Informacje dodatkowe:

i. ternrin zw-iązaniaofbitąw1,-irosi 30 dni kalerrdarzow1'cli od daty składania ofbrt;

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postępowania
w całości lub części, bez podaniaprzyczyn:

Projekt 'Mam zawód i kwa|ifikacje - mam Pracę', jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europeiskiego Funduszu Społecznego
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3. w przypadku, gdy oferta cenowa złoionaptzęz oferenta będzie ptzek.łaczaó kwotę,
juuązi^u*,a1ąóy zanięrza ptzeznaczyó na rea|izację zamówienia, Zamavtiający
iutirr"gu sobie- prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego oferta zóstanie trznarta za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji

dojdzle do zmiany treści oferty, oferent zobowiąpany jest złoiryć ofertę ostateczną

w terminie trzechdni kalendarzowych od dnia zakoiczenia negocjacji.

TOR

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Zamawiającego

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam praę" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środkÓw Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAT LUDZKI
NAroDoWA s'n^TEc|A 9PoJNoŚcI

CEI{TRUII EDUI(AG'I
oGRoDł{|czEJ
w szczEcrNtE #:ffiH

ZaŁącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Imię i nazwisko oraz adres oferenta mieiscowośÓ idata

F'ORMULARZ OFERTOWY

Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul' Batalionów Chłopskich 115
70_:760 Szczęcin

odpowiadając na zapytanie ofertowe, dotyczące pełnienia funkcji Specjalisty ds. Rekrutacji
i MonitoringU, 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
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego'', zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym
zapylaniu ofertowym,

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

Ponadto oświadczam, iżt:
a)zobowiązuję się do wykonywania zadań Specjalisty ds. Rekrutacji i Monitoringu

w okresie realizacji projektu, tj. od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2014 roku,
zgodniezwymagarLiarrizawartymiwprzedmiotowymzapytaniuofertowym;

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

ofertowym;
d)akceptuję termin i warunki rea|izacji usługi.

Podpis Oferenta

Projekt,,Mam zawód i kwa|ifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europęjskiego Funduszu Społecznego
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Załączniknr 2 do Zapytania ofertowego

oŚwr.ł.lcZENIE OFERENTA
o BRAKU PowIĄZAŃ osonowYcH I KAPITAŁoWYCH

D oĘ czy zapytania o feńowe go nr 3 l 20 | 3 l WND-P oKL. 09. 02. 0 0 -32 -O 4 4 l 1 2

W zwią7ku zrea|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* zZamawiaj4cYm,
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul' Batalionów Chłopskich 115,70160 Szczęcin,

Powiązania, o których mowa' polegająw szczegó|ności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej |0ońudziałów lub akcji;
3, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;
4, pozostawaniu w związku małżeńskim, 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 upoważnionymi do
zaciryania zobowięań w imieniu Zarnawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zńawiającego czynńości zwięanych
z pzygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru ofeĘ a oferentem

Projekt,,Mam zawód i kwalifikacje - mam praę'' jest wspólfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załącznik nr 3 do Zapytana ofertowego

oŚWIADCZENIE oF.ERENTA
o UDZIALE w REALIZACJACH PRoJEKTÓW PoKL

Jako wykonawca części zadai realizowanych w projekcie POKL ,,Mam zawód i kwalifikacje
_mam pracę''

informuję Centrum Edukacji ogrodnicz$u'ff'T".".cinie, Że pracowałemGłam) / nię
pracowałem(.łam)* ptzy rca|izacji innych projektów POKL.

data złożenia oświadczenia

+niepotrzebne skresliÓ

podpis Oferenta

Projekt 'Mam zawód i kwa|ifikacje - mam praę' jest współfinansowany pfez Un|ę Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu spo,łecznego
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