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Wąchock, dn. 25 lutego 2015 r. 

Zapytanie ofertowe nr POKL.01.2015 

NABÓR NA WYKONANIE USŁUGI 

KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO 
 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku 

ul. Kolejowa 19 

27-215 Wąchock 

NIP: 664-155-72-19 

 

1. Informacje wprowadzające: 

1.1 Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze w rozumieniu 

postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki świadczenia usługi koordynatora projektu 

systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL.  

1.2 Użyte w zapytaniu terminy i skróty mają następujące znaczenie:  

a) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez „Zamawiającego” na podstawie 

niniejszego zapytania,  

b) „Zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany 

w punkcie 2 niniejszego zapytania.  

c) „Wykonawca” – osoba fizyczna, która ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

jego wykonanie albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.  

 

2. Zakres rzeczowy zamówienia: 

2.1 Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna. 

2.2 Czas wykonywania zlecenia: nienormowany, w tym min. 40 godz./miesiąc. 

2.3 Termin wykonania zamówienia: okres realizacji zadań koordynatora projektu ustala się na okres 

od marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. 

 

3. Obowiązki Wykonawcy przyjmującego zamówienie do realizacji:  
a. przygotowanie wszelkich procedur niezbędnych dla właściwej realizacji projektu, jego rozliczenia 

i kontroli; 

b. opracowanie planu monitoringu i ewaluacji, koordynowanie działań związanych  
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z monitoringiem i ewaluacją jakości wsparcia oferowanego w ramach projektu; 

c. przygotowywanie zapytań-sondaży rynku związanych z procedurą wyboru ofert na usługi/dostawy 

zlecane w ramach projektu, sporządzanie protokołów z wyboru najkorzystniejszej oferty do 

realizacji w ramach projektu; 

d. przygotowywanie wniosków Beneficjenta o płatność w zakresie postępu rzeczowego  

i finansowego zgodnie z harmonogramem płatności;  

e. przygotowywanie wszelkich pism do Instytucji Pośredniczącej i innych instytucji; 

f. przygotowywanie treści związanych z realizacją projektu na stronę internetową projektu;  

g. udział w spotkaniach roboczych, przygotowywanie protokołów z tych spotkań;  

h. kwartalne przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań prowadzonych w ramach projektu; 

i. inne zlecone pisemnie (np. w formie e-maila) przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wąchocku mające związek z realizacją projektu. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:  

4.1 wykształcenie min. średnie; 

4.2 znajomość wytycznych obowiązujących przy realizacji projektów z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki; 

4.3 nastawienie na realizację powierzonych zadań; 

4.4 prawo jazdy kat. B; 

 

5. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy: 

5.1 Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, podpisany 

przez osobę upoważnioną do podpisania oferty; 

5.2 CV - dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. 

U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm./; 

5.3 Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

6. Miejsce i termin składania ofert 

6.1 Termin składania ofert upływa 05 marca 2015 r. o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie 

zostaną odrzucone. 

6.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą 

tradycyjną na adres podany poniżej: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku 

ul. Kolejowa 19 

27-215 Wąchock 

 

7. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty: 

7.1 Kryterium wyboru oferty:  

Cena brutto/1 miesiąc za usługę realizacji zadań na stanowisku koordyntora projektu.  

Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością 

do drugiego miejsca po przecinku. 
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W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów, tj. 100 otrzyma oferta zawierająca najniższą 

ceną brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

             Cmin  

P1=   ------------------  x 100 

                   Co 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena brutto 

Co - cena badanej oferty 

 

7.2 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez weryfikację, 

czy wszystkie wymagane dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone 

wymagania. 

7.3 Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Wykonawcą, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 

7.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowo rozmowy rekrutacyjnej, 

podczas której oceniona zostanie znajomość odpowiednich wytycznych obowiązujących przy 

realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

8. Osoba do kontaktów:  
Teresa Jurkiewicz – kierownik MGOPS w Wąchocku, tel. 41 271-50-34 

 

9. Załączniki: 
Następujące załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego:  

a. Załącznik 1 – Formularz ofertowy  
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…………………………… 

Imię, nazwisko                                                                                                                                    .............................. 

          data                                                 

…………………………. 

Adres zamieszkania lub pieczątka Wykonawcy 

 

                                                           

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Do  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wąchocku 

ul. Kolejowa 19 

27-215 Wąchock 

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr POKL.01.2015 dotyczące zamówienia  

 

 

Koordynacja projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” 
 (wpisać przedmiot zamówienia) 

składam ofertę  następującej treści: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto.....................................................zł/miesiąc. 

Obowiązujący podatek VAT ....... %       ................................................... zł (jeśli dotyczy). 

Cena brutto (wraz z pochodnymi) .......................................................................zł/miesiąc. 

Słownie: ........................................................................................................................ 

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

2. Przyjmuję do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.  

3. Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku o numerze identyfikacyjnym NIP  ................... 

4. Załączniki do oferty: 

a. …………………… 

b. …………………… 

      

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm./; 

                                                                             

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

                                                                                                                  podpis osoby upoważnionej 

 


