
Szczuczyn, 22.11.2013 r. 

Znak sprawy FN.271.2.2013 

 

 

 

 

 

pieczęć komórki organizacyjnej 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  

/tj. Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. nr 0 poz. 907/ 

 

 

I. Zamawiający:  URZĄD MIEJSKI W SZCZUCZYNIE 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

tel. 862735080, faks 862735081 

 

Urząd Miejski w Szczuczynie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ogłasza nabór do pracy w projekcie pn. „Zajęcia pozalekcyjne w SP w 

Szczuczynie” na stanowiska: 

 

1. Kierownik projektu 

2. Asystent merytoryczny  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.Wymagania: 

 

Część I – Kierownik projektu: 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; 

2. Znajomość specyfiki pracy z dziećmi na etapie szkoły podstawowej, doświadczenie w pracy w szkole 

podstawowej (min. 5 lat doświadczenia); 

3. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych (praca przy realizacji co 

najmniej trzech projektów finansowanych z funduszy unijnych w okresie ostatnich 3 lat); 

4. Udział w przynajmniej jednym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach 

POKL na stanowisku personelu zarządzającego projektu w ciągu ostatnich 3 lat; 

5. Ukończone kursy i szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami z zakresu realizacji i rozliczania 

projektów finansowanych z EFS, zarządzania projektami;  

6. Biegła znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych dot. zamówień 

publicznych, 

7. Znajomość zagadnień i dokumentów programowych oraz wytycznych POKL, m.in.: Szczegółowego Opisu 

Priorytetów POKL, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, Zasad finansowania POKL, 

Zasad systemu sprawozdawczości POKL, Zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL oraz 

obowiązujących Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL 2007-2013; 

8. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym m.in. umiejętność posługiwania się Generatorem Wniosków 

Aplikacyjnych, Generatorem Wniosków o Płatność oraz Generatorem PEFS, 

9. Doskonała organizacja pracy; 

10. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność;  

11. Korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo; 

12. Dyspozycyjność. 

 

Do obowiązków kierownika projektu należeć będzie: 

-koordynowanie wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, wniosku oraz 

wymogami Systemu Realizacji POKL, 

-uczestniczenie w obsłudze wydatków projektu zgodnie z wymogami POKL i obowiązującymi przepisami (w tym 



procedura pzp), opracowanie dokumentacji przetargowych, rozeznanie rynku; 

- przygotowanie i weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej; 

- nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu, 

- nadzór nad realizacją zajęć dydaktycznych, kontakt z Wykonawcami zadań; 

- koordynacja prac zespołu projektowego i podejmowania decyzji; 

- przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem do Instytucji Pośredniczącej; informowanie 

na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich 

wymaganych dokumentów, 

- przygotowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej i finansowej wraz z wymaganymi załącznikami; 

- planowanie działań i wywiązywania się ze wskaźników; 

- poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu 

oraz sporządzanie ewentualnych uzupełnień pokontrolnych, również po zakończeniu realizacji projektu;  

- przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej; 

-przeszkolenie zespołu projektowego z zasad równości szans ze względu na płeć; 

- prowadzenie ewidencji czasu pracy  

- przewidywany wymiar czasu pracy: 50 godz. /m-c; 

 

Część II – Asystent merytoryczny:  

1. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; 

2. Znajomość specyfiki pracy z dziećmi na etapie szkoły podstawowej, doświadczenie w pracy w szkole 

podstawowej (min. 5 lat doświadczenia); 

3. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych (praca przy realizacji co 

najmniej trzech projektów finansowanych z funduszy unijnych w okresie ostatnich 3 lat); 

4. Ukończone kursy i szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami z zakresu realizacji i rozliczania 

projektów finansowanych z EFS; 

5. Biegła znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych dot. zamówień 

publicznych, 

6. Znajomość zagadnień i dokumentów programowych oraz wytycznych POKL, m.in.: Szczegółowego Opisu 

Priorytetów POKL, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, Zasad finansowania POKL, 

Zasad systemu sprawozdawczości POKL, Zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL oraz 

obowiązujących Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL 2007-2013; 

7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym m.in. umiejętność posługiwania się Generatorem Wniosków 

Aplikacyjnych, Generatorem Wniosków o Płatność oraz Generatorem PEFS; 

8. Wiedza z zakresu monitoringu oraz rekrutacji w projekcie, 

9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, 

10. Umiejętność pracy w zespole,  

11. Komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, 

12. Dyspozycyjność 

 

Do obowiązków asystenta merytorycznego należeć będzie: 

- prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektu oraz jego postępu; 

- współpraca z kierownikiem projektu w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji; 

- wspomaganie kierownika projektu w sporządzaniu wniosku o płatność w części merytorycznej i finansowej, 

procesie rekrutacji i innych działaniach; 

-realizacja działań dotyczących promocji projektu; 

-dbałość o odpowiednie oznakowanie sprzętu zakupionego w ramach projektu i dokumentów projektowych  

-prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników; 

-wprowadzanie danych uczestników projektu do Generatora PEFS; 

-prowadzenie biura projektu, przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej; 

-poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu 

oraz sporządzanie ewentualnych uzupełnień pokontrolnych, również po zakończeniu realizacji projektu; 

-prowadzenie dokumentacji personelu projektu; 

-opracowanie, przeprowadzenie i przygotowanie zestawienia ankiet ewaluacyjnych; 

-weryfikacja dokumentacji personelu projektu: m.in. kart pracy, dzienników lekcyjnych, sprawozdań;  

-prowadzenie ewidencji czasu pracy  

-przewidywany wymiar czasu pracy: 50 godz. /m-c. 

 

2.Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

3.Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 79421000-1 – Usługi zarządzania 

projektem inne niż w zakresie robót budowlanych    

4.Wykonawca związany jest ofertą 14 dni. 

5.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



6.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

2.Warunki zatrudnienia (dot. Części  i oraz Części II): 

Na podstawie umów zleceń zawartych od czasu podpisania umowy do dnia 30.06.2015 r. 

Praca odbywać się będzie w siedzibie Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, ul.Kilińskiego 42, w wymiarze 50 

godz./m-c, codziennie od poniedziałku do piątku (około 2-3 godziny dziennie), w trakcie trwania zajęć projektowych 

i bezpośrednio po zakończonych zajęciach.  

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

Wymagane dokumenty (dot. Części  I oraz Części II):  

1.Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg/ załączonego wzoru  

2.CV 

3.Kserokopia dowodu osobistego 

4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu, zaświadczeń o ukończonych 

szkoleniach itp. ), 

5.Zaświadczenia/referencje o pracy w przynajmniej trzech projektach finansowanych z funduszy unijnych od 

realizatorów projektów; 

6.Zaświadczenie/świadectwo potwierdzające doświadczenie/staż pracy w pracy w szkole podstawowej;  

6.Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, formach doskonalenia;  

7.Oświadczenie o znajomości: ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych dot. zamówień 

publicznych, zagadnień i dokumentów programowych oraz wytycznych POKL, m.in.: Szczegółowego Opisu 

Priorytetów POKL, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, Zasad finansowania POKL, 

Zasad systemu sprawozdawczości POKL, Zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL oraz 

obowiązujących Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL 2007-2013;  

8.Oświadczenia o umiejętności obsługi komputera, w tym m.in. umiejętności posługiwania się Generatorem 

Wniosków Aplikacyjnych, Generatorem Wniosków o Płatność oraz Generatorem PEFS, 

9.Oświadczenie o dyspozycyjności w okresie od momentu podpisania umowy do 30.06.2015 roku.  

10.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 

926 ze zm.), 

11.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 

12.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać 

pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest 

Bogusław Ramatowski pod nr tel. 862725080, Faks: 862725080 e-mail: bramotowski@um.szczuczyn.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w 

godzinach pracy urzędu tj.: Pn. – Pt. 7:30 – 15:30. 

 

VI. Miejsce składania ofert 

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-

230 Szczuczyn, w terminie do dnia 03.12.2013 do godziny 13.00 

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z adnotacją:  

 

Nabór na stanowisko ….............................… w ramach projektu „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie ”.   

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.um.szczuczyn.pl 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

V. Kryterium wyboru (dot. Części I i części II): 

 

1.       Kwalifikacje i doświadczenie – maks. 30 pkt. 

2.       Cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto za godz. pracy – maks. 70 pkt. 

 

ocena punktowa oferty w kryterium "cena ofertowa" będzie dokonana zgodnie z formułą: 

ocena punktowa oferty = cena minimalna z pośród oferowanych ofert / cena oferty x 70 pkt. 

 

http://www.um.szczuczyn.pl/


VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1.Na załączonej ofercie, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna 

zawierać wszystkie składowe niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: koszt dojazdów, należne podatki i inne 

obciążenia wynikające z tytułu zatrudnienia. 

2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz 

słownie.  

3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.  

 

VIII. Informacje o formalnościach 

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 03.12.2013 o godzinie 13.30 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi telefonicznie wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną 

ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach 

Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.  

6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych 

Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu 

składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający 

przedłuży termin ich składania. Informacja  o dokonanych zmianach zamieszczona zostanie na stronie internetowej, 

na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

 

 

                                                                                          ….....................................…..……………………………….. 

                                                                        (data, podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie) 

 


