Projekt pn. „Wsparcie-Wiedza - Sukces”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Częstochowa, 13.02.2015
Zapytanie ofertowe
( wartość do 30 000 €)
W

związku

z

Operacyjnego
i

realizacją
Kapitał

kompetencji

w

projektu

Ludzki

regionach”,

2007

„Wsparcie-Wiedza-Sukces”
–

2013,

Działanie

9.1.

Priorytet

IX

w ramach
„Rozwój

Wyrównywanie

szans

Programu

wykształcenia
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

zapraszamy

edukacji
Państwa

oraz
do

zmniejszenie

złożenia

oferty

różnic

w

cenowej

jakości
dotyczącej

usług

edukacyjnych

świadczenia

usługi

Specjalisty/ki ds. rozliczeń w ramach projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces”.

1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie, ul. Żabia 1, tel./fax
34/324-62-24,

e-mail:

sp22@edukacja.czestochowa.pl

adres

strony

internetowej:

sp22.ids.czest.pl, adres strony internetowej BIP: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/.
2. Przedmiot zamówienia:
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;
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bieżące kontakty z Instytucją Pośredniczącą i szkołami uczestniczącymi w projekcie.

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: 1 os.
Przewidywana liczba przewidywana liczba miesięcy pracy: 9
Średniomiesięcznie: 80h /na miesiąc
3. Termin wykonania zamówienia
Przewidywany okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2015 r.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
4.1.Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym
w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą.
4.2.Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą
wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
4.3.Terminowego i sprawnego wykonania przedmiotu umowy oraz do bieżącej współpracy
z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy.
4.4.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość świadczonej
usługi.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1. W postępowaniu udział mogą brać wykonawcy, którzy dysponują min. 1 osobą zdolną
do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia,

spełniają poniższe kryteria:
a. wykształcenie wyższe,
b. udokumentowane

minimum

roczne

doświadczenie

w

rozliczaniu

projektów

europejskich.
5.2. Do formularza ofertowego należy załączyć wypełniony Wykaz osób, którymi dysponuje
wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania).
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6. Kryteria wyboru oferty:
Cena – waga 100 %;
Za najkorzystniejszą zamawiający uzna tą spośród ofert ważnych dla danego
rodzaju

szkolenia,

która

uzyska

największą

ilość

punktów

obliczoną

wg

następującego wzoru:
Cn
Cb

X

100%

=

P

Gdzie:
Cn – cena najniższa;
Cb – cena oferty badanej;
P – całkowita liczba punktów.
Oferta,

która

uzyska

najwyższą

liczbę

punktów

zostanie

uznana

za

ofertę

najkorzystniejszą.
7. Składanie ofert:
Ofertę cenową, sporządzoną na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania,

należy złożyć do dnia 22.02.2015 r. do godziny 9:00 w jednej z niżej

wymienionych form:


pisemnej w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie, ul.
Żabia 1 42-202 Częstochowa, Sekretariat Szkoły;



faxem na numer 34/324-62-24;



drogą elektroniczną na e-mail: kaluzna.agnieszka.22@gmail.com

8. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
mgr Agnieszka Kałużna – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w
Częstochowie, tel. 34/324-62-24,

kaluzna.agnieszka.22@gmail.com

9. Informacja w sprawie umowy:
Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna
(umowa zlecenie – na czas trwania projektu – czyli do dnia 30.11.2015 r), której wzór
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
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Załączniki do zapytania ofertowego:


Wzór formularza ofertowego



Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca



Wzór umowy
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