Projekt pn. „Wsparcie- Wiedza - Sukces”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Częstochowa, dn. ……….………2015 r.
….......................................................................
Nazwa firmy (Wykonawcy)
….......................................................................
Adres firmy (Wykonawcy)
..........................................................................
NIP/PESEL
..........................................................................
numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym
...........................................................................
adres e-mail
FOMULARZ OFERTOWY
W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na świadczenie usługi Specjalisty/ki
ds. rozliczeń w ramach projektu „Wsparcie - Wiedza - Sukces” przedstawiam poniżej
ofertę.
1. Treść oferty:
a)nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c)NIP
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) PESEL:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) nr rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w
jej skład elementów, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą. Cenę ofertową należy skalkulować do dwóch miejsc po
przecinku.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Liczba

Przewidywa

Cena netto za miesiąc

Cena netto za

stanowisk

na ilość

świadczenia usługi

realizację całej usługi

miesięcy

(kolumna 2 x kolumna 3)

1

2

3

4

1

9

…............ zł netto

…............ zł netto

CENA NETTO ZA REALIZACJĘ CAŁEJ USŁUGI: .........................zł
podatek VAT w łącznej wysokości ......%, tj. .............................................zł
CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ CAŁEJ USŁUGI: .......................zł
UWAGA:
- Wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT wpisują: "nie dotyczy";
- Wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, wpisują "zw" oraz podają
podstawę prawną zwolnienia z VAT;
- Wykonawcy, którzy posiadają stawkę VAT inną niż 23%, wpisują podstawę
prawną zastosowania innej stawki.
2. Oświadczenie Wykonawcy
Niniejszym oświadczam, iż:
a) spełniam warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym dotyczące:


wykształcenia wyższego,



udokumentowanego minimum

rocznego doświadczenia w rozliczaniu projektów

europejskich.
b) zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
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c) zapoznałem/am się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się
w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu
zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym;
d) oświadczam, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przeze mnie
zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy
na

wyżej

wymienionych

warunkach

w

miejscu

i terminie

wyznaczonym

przez

Zamawiającego;
e) zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia.
...................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
WYKAZ OSÓB,
KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
spełniających wymagania określone w punkcie 5.1.
zapytania ofertowego
Nazwa wykonawcy składającego ofertę: ....................................................
Adres wykonawcy składającego ofertę: ......................................................
tel.

.....................................

faks

...................................

e-mail .....................................

Lp.

Imię i
nazwisko

Opis doświadczenia
Wykształcenie
zawodowego
i kwalifikacje
(spełniające
(spełniające
wymagania określone
wymagania określone
w punkcie 5.1.b) –
w punkcie 5.1a)
tytuł, nazwa
– rok ukończenia
beneficjenta, okres
studiów i nazwa uczelni/
realizowania i wartość
Kierunek/ Specjalność
projektu, w którym
świadczono usługę
monitoringu

Informacja o podstawie
do dysponowania osobą
(należy wpisać podstawę
dysponowania osobą, np.:
umowa o pracę, umowa
zlecenie, umowa o dzieło,
zobowiązanie innych
podmiotów do oddania
osoby do dyspozycji
wykonawcy)*

Z opisu wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
przedstawionego przez wykonawcę w ww. tabeli musi
jednoznacznie wynikać spełnianie warunków określonych w
punkcie 5.1. zapytania ofertowego.
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UWAGA*:
1. W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne , tzn. w oryginale,
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres
korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
2. W przypadku osób fizycznych oraz osób prowadzących samodzielną działalność
gospodarczą należy do oferty dołączyć:
- pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia
określonej funkcji w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego
zamówienia lub
- inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) wykazujący, że
wykonawca będzie dysponował ww. osobami w okresie korzystania z nich
przy wykonaniu niniejszego zamówienia, w kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
Z treści ww. zobowiązań i umów musi wynikać, że osoby wskazane w „Wykazie
osób” będą pełniły określone funkcje w okresie korzystania z nich przy
wykonaniu niniejszego zamówienia.
3. „W przypadku zatrudniania przez wykonawcę danej osoby na podstawie
umowy o pracę należy w kolumnie 2 „Wykazu osób” wpisać: „umowa o pracę”.
W takiej sytuacji wykonawca nie musi tego faktu potwierdzać w ofercie
żadnym dodatkowym dokumentem.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, dostarczy
zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię umowy o pracę z ww. osobą
lub kopię zgłoszenia tej osoby do ZUS. Data zawarcia tej umowy nie może być
późniejsze niż termin składania ofert wyznaczony w niniejszym zapytaniu.

........................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
UMOWA (WZÓR)

zawarta w dniu ........................ w Częstochowie pomiędzy:
Szkołą Podstawową nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie, z siedzibą 42-202
Częstochowa, ul. Żabia 1,
NIP: 9490168963, REGON: 000712479, zwaną dalej
„Zamawiającym”, którą reprezentują:
.............................................................................................................................
a: ..........................................................................................................................
z siedzibą ...............................................................................................................
NIP/PESEL: .................................... zwaną dalej „Wykonawcą”, którą
reprezentuje:...........................................................................................
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Specjalisty/ki ds. rozliczeń w ramach
projektu „Wsparcie -Wiedza -Sukces”, który/-a wykonywać będzie czynności w zakresie:


nadzór

nad

wydatkowaniem

środków

finansowych

zgodnie

z

umową

o

dofinansowanie oraz przepisami krajowymi i wspólnotowymi;


sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej;



aktualizowanie harmonogramów płatności;



wprowadzanie i aktualizowanie budżetu projektu, umów z wykonawcami i faktur do
informatycznych systemów finansowych;



przyjmowanie i opisywanie dokumentów finansowych;



sporządzanie dyspozycji finansowych;



archiwizowanie dokumentacji projektowej;



bieżąca współpraca z Zespołem Projektowym;



bieżące kontakty z Instytucją Pośredniczącą i szkołami uczestniczącymi w projekcie.

1) Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans
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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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
2) Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz
ofertą Wykonawcy.
§2
1.Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Wykonania

przedmiotu

umowy

zgodnie

z

przedmiotem

zamówienia

określonym

w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą.
2) Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą
wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
3) Terminowego i sprawnego wykonania przedmiotu umowy oraz do bieżącej współpracy
z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy.
2.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość świadczonej usługi.
§3
1. Wartość usługi strony ustalają na:
cena netto: …………….. zł
wartość VAT: …………….. zł
cena brutto: …………….. zł
słownie złotych: ………………………
Ww wartość stanowi iloczyn liczby miesięcy realizacji usługi oraz oferowanej ceny
jednostkowej za 1 miesiąc wykonywania usługi.
Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy zostanie uregulowana ze środków SP 22/
zakontraktowanych dla realizacji projektu „Wsparcie - Wiedza - - Sukces”, Dz. 801, Rozdz.
80195, § 417 7/9 lub § 430 7/9 – ………… zł PLN, Zadanie , „ Wsparcie- Wiedza-Sukces”

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu każdego
miesiąca

w

okresie

świadczenia

usługi

po

przedstawieniu

rachunku/faktury

oraz

udokumentowaniu wykonania średniomiesięcznie 80 godzin.
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3. Dokumentację dotyczącą potwierdzenia wykonania określonej liczby godzin usługi w
danym miesiącu należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej do 7 - go dnia następnego
miesiąca w ramach realizacji usługi w poprzednim miesiącu.
4. Przekazanie przez Wykonawcę rachunku/ faktury nastąpi najwcześniej w dniu
stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania usługi w
oparciu o ewidencję godzin pracy lub protokół odbioru usługi.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w terminie 30 dni, od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej przez
Wykonawcę rachunku/faktury.
6. Zamawiający zastrzega sobie, iż w sytuacji, gdy usługa będzie realizowana przez osobę
nie

będącą

pracownikiem

(w

rozumieniu

kodeksu

pracy)

Wykonawcy

wraz

z fakturą przedstawi informację o należności w odniesieniu do tej osoby. Zapłata drugiej i
następnej części należnego wynagrodzenia za odebraną usługę będzie następowała po
przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia tej osoby o otrzymaniu należnego jej
wynagrodzenia wynikającego z załącznika do poprzedniej faktury.

W przypadku

nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej zostanie
wstrzymana wypłata należnego wynagrodzenia za odebraną usługę.
7. Cena całkowita brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia usługi,
między

innymi:

składki

zdrowotne,

składki

emerytalno

–

rentowe

w

częściach

obciążających Zamawiającego i Wykonawcę (jeśli dotyczy), podatki i inne składniki
wynikające z przepisów prawa.
8. W przypadku zmiany wysokości składek ZUS lub podatku przez ustawodawcę w okresie
realizacji zamówienia kwota brutto nie ulegnie zmianie.
9.

Wynagrodzenie

będzie

współfinansowane

przez

Unię

Europejską

ze

środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. –
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
10. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca
wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności
informowania Wykonawcy.
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§4
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2015 r.
§5
1.Osobą, która będzie wykonywała zamówienie jest:
1) ..............................................
2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby przewidzianej do wykonania zamówienia,
przedstawionej

w

ofercie

przetargowej

Wykonawcy,

za uprzednią

pisemną

zgodą

Zamawiającego.
3. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
musi spełniać co najmniej wymagania określone dla tej osoby w zapytaniu ofertowym.
§6
1. W razie niewykonania umowy w terminie określonym w § 4, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3
ust. 1. pkt 2.
2. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Postanowienia o karach
umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać
odszkodowania.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie
siedziby, nazwy firmy lub osób reprezentujących Wykonawcę. Informacja musi wpłynąć do
Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni przed ww. zmianami.
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§9
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy ze strony Zamawiającego
upoważniona będzie mgr Agnieszka Kałużna – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im.
Gabriela Narutowicza w Częstochowie, tel. 34/324-62-24.
2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy.
§ 10
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 11
W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszą

umową

obowiązuje

Kodeks

cywilny

i Ustawa o ochronie danych osobowych.
§ 12
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia będzie je rozstrzygał sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę

sporządzono

w

3

jednobrzmiących

egzemplarzach

-

2

egzemplarze

dla

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

………………………………………………………
Zamawiający
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