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Szczecin, dnia 17 grudnia2012roku
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SzanowniPaństwo,
w związku z realizacjąprojektupt. ,,Mam zawod 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 ,,Podniesienieatrakcyjności
i jakościszkolnictwa
zawodowego,,,zaptaszamydo zł.ożzenia
ofertyna pełnieniefunkcji ,,Specjalistyds. Rekrutacji
i Monitoringu".
I.

Zamawiający
CentrumEdukacji Ogrodniczej
ul. BatalionówChłopskich115
70160 Szczecin

u.

opis przedmiotuzamówienia
Przedmiotemzamówieniajest ptaca(w formie umowy cywilno _ prawnejw wymiarze
40 godzin miesięcznie)na stanowiskuSpecjalisty ds. Rekrutacji i Monitoringu
w nviązku z rcalizacją projektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę''
w CentrumEdukacji ogrodniczej w Szczecinie,współfinansowanym
ze środkówUnii
Europejskiejw ramachEuropejskiegoFunduszuSpołecznego,
Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia
i kompetencjiw regionach,Działanie9,2,,Podniesienieatrakcyjności
i jakościszkolnictwazawodowego''.

ilI.

obowiązki Specjalistyds. Rekrutacji i Monitoringu
Do obowią7kówSpecjalistyds. Rekrutacjii Monitoringubędzie na|eżLało
świadczenie
pracy polegającejna prowadzeniubiura projektu,organizacjitechnicznejwszystkich
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. nadzorzenad respektowaniemzasadrówności
płci,
3. nadzorzę i weryfikacji list obecności,dzienników zajęó, przygotowaniu
i analizowaniuankiet,
4, or ganizacji działani nformacyjno-promocyjnych,
5. prowadzeniurekrutacjiuczestnikówprojektu,
6' upowszechnianiurezultatówprojektu,
7. uczestniczeniu w pracach zespołu projektowego otaz w konferencjach
i szkoleniach dotyczących rea|izacji projektu,
8. kontaktachz wykonawcamizadan,
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- mampraę'' jestwspółfinansowany
Projekt'Mam zawód i kwa|ifikacje
przez UnięEuropejską
ze środków
Europejskiego
FunduszuSpołecznego
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zaistniałych
9. informowaniu na bieząco Koordynatora Projektu o
nieprawidłowościach
w realizacjiprojektu,
10.odpowiedzialności za prawidłowe oznakowanie dokumentów zgodnie
zfiycznymi POKL,
ll.sporządzatiu miesięcznych raportów z wykonanych prac i przedstawianieich
Zamawiającemu,
12.prowadzeniubiura projektu,w tym archiwizacjidokumentów.
Iv.

Termin realizacji zamówienia
Zak'ręs czasowy rea|izacjiprzedmiotu zamówi enia:
o od dniapodpisaniaumowydo 31 stycznia2014roku.

V.

Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba biura projektu mieścisię w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie,
przy ulicy BatalionówChłopskichII5,70_760Szczecin.

VI.

Warunki udziału,które musi spełniaćkażdyskładającyofertę:
1.
2.
3.
4,
5'

VII.

wykształcenieWŻszę,preferowanerolnicze lub ogrodnicze,
znajomośćzasadrcalizacji i t ozliczaria projektów P oKL,
pracyw zespole,
umiejętnośó
doskonałaorganizacjapracy'
pracy w środowisku
Microsoft offrce,
znajomośóobsługikomputera,umiejętnośó
pracy
Aplikacyjnych
oraz
Genetatotzę
w GeneratorzeWniosków
umiejętność
Wniosków PłatniczychPOKL.

Specyfikacjadokumentacji,którą oferentmusi dołącryćdo oferty:
1 . kserokopiedokumentówpotwierdzających poziom wykształcenia,
2 . oświadczenie
o vtytuŻeniuzgody na przetwarzaniedanychosobowychdla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danychosobowych(Dz. U. z 1997Nr 133,poz. 883 ze zm.),
J . wypełniony
druk stanowiącyzałączniknr 1 -,,Formularz ofertowy'',
4 . wypełnionydruk stanowiącyzałączniknt 2 _,'oświadczenie oferenta o braku
powiązai osobowychi kapitałowych'',
5. wypełnionydruk stanowiący zał'ączniknr 3 oświadczenieoferęnta o udziale
w rea|izacjachprojektówPoKL.

V[I.

Oduucenie ofert:
Zostanąodrzuconeofertytych oferentów,którzy :
1. nie spełniająwarunkówudziałuwzapytaniuofeńowym,
2, nie załączyliwymaganychdokumentów,
3. zaŁączyli dokumenty przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu.

- mampraę'' jestwspółfinansowany
p|zezUnięEuropejską
zawód i kwa|ifikacje
Projekt,,Mam
FunduszuSpołecznego
ze ŚrodkówEuropejskiego
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Kryterium oceny ofert:
oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punłtowego,zgodnie z poniższym
kryterium:
Cena - całkowitykoszt miesięcznyza wykonanie przedmiotu zamówienia
(wynagrodzeniemiesięcznebrutto,umowacywilno - prawna)- l00 punlr:tów.
Najnizsza oferta otrzyma100 punktownatomiastpozostałeoferty proporcjonalniena
podstawiewzoru:(cenanajniż,szej
ofertyl cenabadanejoferty)x l00.

x.

Termin i miejsceskładaniadokumentów:
1. wymaganedokumentyna|eżyskładaćdo dnia 27 grudniaf01f roku do godziny
1500w sekretariacieCentrumEdukacji ogrodniczej w Szczecinie,ul. Batalionów
ChłopskichI15,70_760 Szczecin;
napis:
2. ofertawinna znajdowaćsię w zamkniętejkopercie,na której na|eĘ umieścić
oferta na stanowisko Specjalisty ds. Rekrutacji i Monitoringu w zwięku z
rea|izacjąprojektu,,Mam
zawód i kwalifikacje_ mampracę'';
3. kuŻdyoferent moie złoŻyćtylko jednąofertę;
4. oferty winne być przygotowaniei zf,ożonezgodnie z wmaganiami zawartymi
w niniejszymzapytaniuofertowym;
5. ofertawinna byc sporządzonawjęzykupolskim;
6. ofertęna|eŻyzłożtyć
w PLN;
7. wszystkie koszty zutięane ze z-łożzeniem
oferty ponosi oferent,
8. nie dopuszczasię złoizenia
ofert częściowych;
9. konsekwencjeniewłaściwego
oznakowania i złożeniaoferty w niewłaściwym
miejsculub terminieobciąpająskładającego
ofertę;
10.wszystkieoferty otrzymaneprzez CentrumEdukacji Ogrodniczejw Szczeciniepo
wyżrcj
wymienionymterminiezostanązwrócone;
ll.osoba uprawnionado kontaktów. AndrzejFidos, tel: 91 46t39?2 lub e.mail:
a.fidos@ceogr.edu.pl

xI.

Rozstrzygnięciepostępowaniai zlecenierealizacji zamówienia
28 grudnia2012 roku do godziny 1500.
Postępowanieofertowezostanierozstrzygnięte
postępowania
wszyscy oferenci zostanąpoinformowanitelefonicznielub
o wynikach
mailowo najpóźniejdo dnia 29 grudnia20|2 roku do godziny l5"u. w tym samym
terminie,do podmiotuwybranegow wyniku rozstrzygnięciapostępowania,zostanie
skierowanezlecenie rea|izacjizamówieniaz dodatko}vymiinformacjamiwskazanymi
w treści
niniejszegopostępowania.

Xtr.

Informacjedodatkowe:
od datyskładaniaofbrt;
30 dni kalerrdarzow1'cli
i. ternrinzw-iązaniaofbitąw1,-irosi
2. Zamawiającyzastrzegasobie prawo do uniewaznienianiniejszegopostępowania
lub części,
bez podaniaprzyczyn:
w całości

Projekt 'Mam zawód i kwa|ifikacje- mam Pracę',jest współfinansowanyprzez Unię Europejską
ze środkówEuropeiskiego Funduszu Społecznego
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kwotę,
3. w przypadku,gdy ofertacenowazłoionaptzęzoferentabędzie ptzek.łaczaó
juuązi^u*,a1ąóy zanięrza ptzeznaczyó na rea|izacjęzamówienia, Zamavtiający
iutirr"gu sobie-prawo do prowadzeniadodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego oferta zóstanie trznartaza najkorzystniejszą.Jeśliw wyniku negocjacji
dojdzle do zmiany treścioferty,oferent zobowiąpanyjestzłoiryćofertęostateczną
w terminie trzechdnikalendarzowychod dnia zakoiczenianegocjacji.
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Podpis i pieczęćosoby upoważnionej
Zamawiającego
do reprezentowania

przez UnięEuropejską
- mampraę" jestwspółfinansowany
Projekt,,Mamzawód i kwalifikacje
FunduszuSpołecznego
Europejskiego
ze środkÓw
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ZaŁączniknr 1 do Zapytaniaofertowego

Imięi nazwiskooraz adresoferenta

mieiscowośÓ
idata

F'ORMULARZ OFERTOWY

CentrumEdukacji Ogrodniczej
ul' BatalionówChłopskich115
70_:760Szczęcin

odpowiadającna zapytanieofertowe,dotyczącepełnieniafunkcji Specjalistyds. Rekrutacji
i MonitoringU,W związkuz rea|izacjąprojektu
pt. ,,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 ,,Podniesienieatrakcyjności
i jakości
szkolnictwa zawodowego'', zgodnie z wymaganiami określonymiw przedmiotowym
zapylaniuofertowym,
oforujęcenę_ całkowitykoszt miesięcznyza wykonanie przedmiotu zamówienia
(wynagrodzeniemiesięczne,umowacywilno - prawna)w wysokości:...
(słownie:
....) PLN brutto.
Ponadtooświadczam,
iżt:
a)zobowiązujęsię do wykonywania zadań Specjalisty ds. Rekrutacji i Monitoringu
w okresie realizacjiprojektu,tj. od dnia podpisaniaumowy do 31 stycznia2014 roku,
zgodniezwymagarLiarrizawartymiwprzedmiotowymzapytaniuofertowym;
b) zapoznałem/łam
się z przedmiotemi warunkamizamówienia oruz akceptujęj e;
c) spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określone w zapfianiu
ofertowym;
d)akceptujętermini warunki rea|izacjiusługi.

PodpisOferenta

- mampracę''jestwspółfinansowany
przezUnięEuropejską
Projekt,,Mam
zawód i kwa|ifikacje
ze środków
Europęjskiego
FunduszuSpołecznego
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Załączniknr2 do Zapytaniaofertowego

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

D oĘ czy zapytaniaofeńowego nr 3l 20| 3l WND-P oKL. 09.02.00 -32-O44l 12
W zwią7ku zrea|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,,Podniesienieatrakcyjności
i jakościszkolnictwa
zawodowego",
oświadczam,
żeniejestempowią7anyosobowolub kapitałowo*zZamawiaj4cYm,
CentrumEdukacjiogrodniczej,ul' BatalionówChłopskich115,70160 Szczęcin,
Powiązania,o których mowa' polegająw szczegó|ności
na:
1. uczestniczeniuw spółce,jako wspólnik spółkicywilnej lub spółkiosobowej;
2. posiadaniuco najmniej|0ońudziałówlub akcji;
3, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,prokurenta,
pełnomocnika;
4, pozostawaniuw związku małżeńskim,
w stosunkupokrewieństwalub powinowactwa
w linii prostej,pokrewieństwalub powinowactwaw linii bocznejdo drugiegostopnia
lub w stosunkuprzysposobienia,opieki lub kurateli.

miejscowośó
idata

podpisOferenta

*Przez powięania kapitałowelub osobowerozumie
się wzajemnepowią.zaniamiędzy Zamawiającymlub osobami upoważnionymido
zaciryania zobowięań w imieniu Zarnawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zńawiającego czynńości zwięanych
z pzygotowaniemi przeprowadzeniem
procedurywyboruofeĘ a oferentem

- mampraę'' jestwspólfinansowany
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Załączniknr 3 do Zapytanaofertowego
oŚWIADCZENIE oF.ERENTA
o UDZIALE w REALIZACJACH PRoJEKTÓW

PoKL

Jakowykonawcaczęścizadai realizowanych
w projekciePOKL ,,Mamzawódi kwalifikacje
_mampracę''

informujęCentrum Edukacji ogrodnicz$u'ff'T".".cinie, Że pracowałemGłam)
/ nię
pracowałem(.łam)*
ptzyrca|izacjiinnychprojektówPOKL.

datazłożenia
oświadczenia

podpisOferenta
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- mampraę' jestwspółfinansowany
pfez Un|ęEuropejską
Projekt'Mam zawód i kwa|ifikacje
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