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Janów, 01.04.2015 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(dotyczy wykonywania czynności zarządzania projektem) 

 

I. Informacje ogólne 

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do 

udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie czynności 

zarządzania projektem p.n. „Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. 

 2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych.  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności zarządzania projektem „Odnawialne źródła 

energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2007-2013. 

2. Do obowiązków zarządzającego  projektem należeć będzie przede wszystkim: 

• zarządzanie całością projektu, 

• sprawozdawczość, 

• kontakt z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi, 

• przygotowanie wniosków o płatność zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu, 

• odpowiedzialność za prawidłową realizację całości projektu, 

• monitoring i ewaluacja realizowanych działań, 

• nadzór nad poszczególnymi działaniami realizowanymi w ramach projektu, 

• opracowanie niezbędnej dokumentacji, 

• promocja projektu, 

• obecność w trakcie kontroli projektu 

3. Czas wykonywania czynności: od podpisania umowy – do ostatecznego rozliczenia projektu. 

Wg harmonogramu realizacji projektu – złożenie ostatniego wniosku o płatność do 31.08.2015r. 

III. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają powyższe warunki: 



 

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 

1. minimum 2-letnie  doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii 

Europejskiej, 

2. posiadają  niezbędną wiedzę z zakresu zasad i procedur realizacji projektów współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej 

 

IV. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zostać przygotowana w formie papierowej i zawierać: 

a) formularz ofertowy zawierający cenę za realizację zamówienia (zał. Nr 1), 

b) wykaz doświadczenia w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej - 

zestawienie projektów, którymi zarządzał Wykonawca (zał. Nr 2) 

c) oświadczenie o posiadaniu  niezbędnej wiedzy z zakresu zasad i procedur realizacji projektów  

(zał. Nr 3) 

d) podpisany projekt umowy (zał. Nr 4) 

2. Oferty należy składać we wskazanym poniżej terminie. 

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie w formie papierowej do Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka 22 do dnia 10.04.2015r. do godz. 10:00. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania od Wykonawców 

dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Kopertę zaleca się opatrzyć także nazwą i adresem Wykonawcy. 

 

VI. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający dokonuje oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez oferenta – 100, w tym: 

• Kryterium 1: Cena ofertowa – 80 pkt 

• Kryterium 2: Doświadczenie – 20 pkt 

2. Punktacja zostanie wyliczona w następujący sposób: 

1) Kryterium 1: Cena ofertowa – 80 pkt 

Maksymalna liczba punktów – najniższa cena 

Pozostali oferenci będą mieli przyznawane punkty według poniższego wzoru 

                         Cena brutto oferty najtańszej x 80 pkt 

Ilość punktów = ---------------------------------------------------- 

                                      Cena brutto oferty badanej 
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Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

2) Kryterium 2: Doświadczenie - 20 pkt 

Maksymalna liczba punktów – największe doświadczenie. 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium w następujący sposób: 

1/ Wykonawca posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami UE od 2 lat do 3 lat – 10 pkt. 

2/ Wykonawca posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami UE 4 lata i powyżej – do 20 pkt. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, z najwyższą liczbą 

punktów.  

4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, zaś z ich wyboru zostanie sporządzony 

protokół. 

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.04.2015r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony na stronie: www.zsrjanow.edu.pl. 

2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu lub wystąpiły okoliczności niemożliwe do przewidzenia w dniu 

rozpoczęcia procedury. 

 

VIII. Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji udziela Bogusław Zarzecki- dyrektor, Tel./fax  857216216, email: 

zsrjanow2@wp.pl. 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

Bogusław Zarzecki 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie 

Ul. Białostocka 22 

16-130 Janów 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………. 

adres……………………………………………… 

Tel/fax……………………………………………. 

Email……………………………………………… 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 01.04.2015 r. dotyczące pełnienia funkcji 

zarządzania projektem p.n.„Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Cena brutto zarządzania projektem ………………………..zł 

Podatek VAT: ……………………….%  ……………………...zł 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję warunki w nim       

zawarte oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym. 

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

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 

poz. 1182). 

 ……..……………………………………… 

 (data i podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych  

    do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 



 

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 

 

Załącznik nr 2 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI 

WSPÓŁFINANSOWANYMI Z UNII EUROPEJSKIEJ 

Oświadczam, że posiadam/y doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Unii 

Europejskiej i zrealizowałem/liśmy następujące usługi: 

 

L.p. 

 

Tytuł i numer projektu 

 

Wartość projektu  

 

Okres realizacji 

 

Rola pełniona w projekcie 

1.  

 

 

   

2.  

 

 

   

3.  

 

 

   

4.  

 

 

   

 

Do usług wyszczególnionych należy załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające ich należyte 

wykonanie.  

 

 ……..……………………………………… 

 (data i podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych  

    do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

               Oświadczam, że posiadam/y wymagane uprawnienia do wykonania przedmiotowego 

zamówienia. 

 Oświadczam, że posiadam/y  niezbędną wiedzę z zakresu zasad i procedur realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

 

 

……..……………………………………… 

 (data i podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych  

    do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

U M O W A Nr ……………………… 

Zawarta w dniu …………………..….. 2015 r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Janowie reprezentowanym przez Dyrektora – Bogusława Zarzeckiego, „zwanym dalej 

Zleceniodawcą,  

a  

……………………………………………………………………………  adres……………………… 

………………………………………………. NIP………….. Regon………………………………….,  

zwaną/ym dalej „Zleceniobiorcą”.  

§ 1 

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia funkcji zarządzania 

projektem p.n.„ Odnawialne źródła energii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w okresie 

………………………………………………….. 

§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z najlepszą wiedzą i 

należytą starannością.  

2.  Do obowiązków zarządzającego  projektem należeć będzie przede wszystkim: 

• zarządzanie całością projektu, 

• sprawozdawczość, 

• kontakt z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi, 

• przygotowanie wniosków o płatność zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu, 

• odpowiedzialność za prawidłową realizację całości projektu, 

• monitoring i ewaluacja realizowanych działań, 

• nadzór nad poszczególnymi działaniami realizowanymi w ramach projektu, 

• opracowanie niezbędnej dokumentacji, 

• promocja projektu, 

• obecność w trakcie kontroli projektu. 
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§ 3 

1. Za usługi będące przedmiotem umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w 

wysokości ……………………………………….…………… PLN brutto (słownie: 

……………………………………………….……………… złotych). Wynagrodzenie obejmuje 

wszystkie podatki, jeśli obowiązek zapłaty powstanie w czasie trwania umowy, oraz ewentualne 

składki na ubezpieczenia społeczne.  

2. Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany 

w otrzymanym rachunku/fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury.  

3. Za termin zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.  

 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od ………………………………… 

do…………………….  

2. Zleceniobiorca rozpoczyna realizację zobowiązań wynikających z niniejszej umowy poczynając od 

dnia …………………………..……  

§ 5 

Strona zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy przed upływem terminu określonego w §1 pkt za 

dwutygodniowym wypowiedzeniem.  

§ 6 

W sytuacji rezygnacji z realizacji projektu przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Janowie Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 

następstw i roszczeń finansowych Zleceniobiorcy.  

§ 7 

Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko z pisemną zgodą stron. Strony nie mogą 

powoływać się na postanowienia pozaumowne.  

§ 8 

W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

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

Podpis Zleceniodawcy       Podpis Zleceniobiorcy 
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