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Zapytanie ofertowe na pelnienie funkcji
Asystenta koordynatora projektu partnerskiego

"Zapytanie ofertowe" na realizacj~ zamowienia ponizej 14000 euro, nie jest zapytaniem
o cen~ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pozniejszymi zmianami).
W oparciu 0 art. 4 pkt. 8 przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pozniejszymi
zmianami), Zamawiajqcy sklada zapytanie ofertowe dotyczqce wykonania zlecenia na
Pelnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu partnerskiego pt.: "Poprawa
bezpieczenstwa osob korzystajqcych z sieci komunikacyjnej pogranicza Polski, Bialorusi i
UkrainY"1realizowanego przez Zarzqd Drog Powiatowych we Wlodawie, wdrazanego w
ramach Programu Wspolpracy Transgranicznej Polska - Bialorus - Ukraina 2007-2013.

Pelnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu partnerskiego pt.: "Poprawa
bezpieczenstwa osob korzystajqcych z sieci komunikacyjnej pogranicza Polski, Bialorusi
i Ukrainy", realizowanego przez Zarzqd Drog Powiatowych we Wlodawiel wdrazanego w
ramach Programu Wspolpracy Transgranicznej Polska - Bialorus - Ukraina 2007-2013.

2. Szczegolowy zakres zamowienia:

a) Glowne obowiClZkiAsystenta koordynatora projektu partnerskiego:
~ Wspolpraca z Koordynatorem Projektu w PoIscel
~ Kontaktowanie si~1 wspolpracal wymiana informacji z Asystentem Koordynatora

na Ukrainiel
~ Przygotowywanie potrzebnych sprawozdan i raportow z realizacji Projektu

i przekazywanie ich Koordynatorowi Projektu po stronie polskiej lub
Ksi~gowemu projektu po stronie polskieL

~ Opisywanie faktur i dokumentow ksi~gowych zgodnie z wytycznymi
programowymil
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~ Przygotowywanie i opracowywanie wniosk6w 0 zaliczki, wniosku 0 refundacje
oraz rozliczanie ich,

~ Monitorowanie budzetu i kwalifikowalnosci wydatk6w Projektu,
~ Monitorowanie ilosci beneficjent6w i os6b uczestniczqcych w dzialaniach

projektowych,
~ Konsultacje i wymiana dokument6w z kadrq zarzqdzajqcq,
~ Przygotowywanie sprawozdan okresowych z realizacji Projektu na poziomie

dzialan Partnera,
~ Udzial w spotkaniach roboczych i dzialaniach dotycZqcych problematyki

Projektu.

b) Wymagane kwalifikacje oraz doswiadczenie:
~ udokumentowanie wykonania z nalezytq starannosciq uslug obejmujqcych swym

zakresem opracowanie lub wsp61tworzenie CO najmniej dw6ch projekt6w
mi~dzynarodowych Programu Wsp61pracy Transgranicznej Polska-Bialorus-
Ukraina 2007-2013, z kt6rych co najmniej jeden uzyskal pozytywnq ocen~ i
otrzymal dofinansowanie, a wartosc uzyskanego grantu wynosi min 800 tys. EUR

~ minimum trzyletni staz pracy w podmiotach zajmujqcych si~ opracowywaniem i
realizacjq projekt6w finansowanych ze srodk6w Unii Europejskiej, na r6znych
etapach (tworzenie projektu, opracowanie dokument6w aplikacyjnych)

~ biegla znajomosc obslugi komputera (program: Word, Excel, Power Point,
Internet).

~ umiej~tnosc pracy w zespole

c) Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na czas trwania projektu tj. 12miesi~cy.
d) Dodatkowe informacje: Wyb6r oferenta zostanie dokonany na podstawie zlozonych
ofert oraz rozmowy odbytej z Koordynatorem Projektu, potwierdzajqcej umiej~tnosci i
kwalifikacje, w miejscu i terminie przekazanym drogq telefonicznq.

1. Kryteria formalne:
a) wyksztalcenie wyzsze - preferowane ekonomiczne
b) oswiadczenie 0 niekaralnosci za przest~pstwa popelnione umyslnie lub przest~pstwo

skarbowe

2. Opis kryteri6w i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiajqcy b~dzie kierowal si~ nast~pujqcymi kryteriami,
przypisujqc im odpowiednio:
a) cena ryczaltowa brutto wykonania przedmiotu zam6wienia (umowa zlecenia) -

70%;
b) kwalifikacje - 15%
oceniane wg nast~puj<lcych kryteri6w (1%odpowiada 1pkt):
1) kwalifikacje zawodowe - do 15%:

la) wyksztalcenie
~ wyzsze magisterskie -10 punkt6w
~ wyzsze zawodowe kierunkowe (licencjat) - 5 punkt6w



PL-BY-UA
2007-2013

Program Wsp6tpracy Transgranicznej
Polska - Biatorus - Ukraina 2007-2013
jest wsp6lfinansowany ze srodk6w
Unii Europejskiej •lb) dodatkowe kwalifikacje: posiadane certyfikaty, swiadectwa i specjalistyczne

kursy i uprawnienia w zakresie rozliczania projektow europejskich - 5 punktow
c) doswiadczenie -15%
oceniane wg nast~puj"lcych kryteri6w (1% odpowiada 1 pkt):
1) Okres zatrudnienia w podmiotach zwiqzanych z wdrazaniem projektow

wspoUinansowanych ze srodkow UE
~ za kazde pol roku powyzej 0,5 roku - 1 pkt.

2) Za najkorzystniejszq ofert~ zostanie uznana oferta, ktora po zsumowaniu ocen ze
wszystkich kryteriow, otrzyma najwyzszq liczb~ punktow.

3) Jezeli okaze si~, ze nie mozna b~dzie wybrae oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,
ze dwie lub wi~cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny
ofert, Zamawiajqcy sposrod tych ofert wybierze ofert~ z nizszq cenq.

IV. ZI.OZENIE OFERTY

Oferta musi zawierae:
1. Formularz oferty (przygotowany zgodnie ze wzorem; Zalqcznik Nr 1 do Zapytania
ofertowego), zawierajqcy takie informacje jak:
a) dane dotyczqce oferenta (imi~ i nazwisko, adres, NIP, telefon, e-mail);
b) proponowanq kwot~ netto i brutto miesi~cznie za wykonanie zlecenia:
c) oswiadczenie 0 tresci: "Oswiadczam, iz zgodnie z art. 24 Ustawy 0 ochronie danych

osobowych (tekst jednolity Dz.U.2002 nr 101 poz. 926 ze zmianami - dalej zwana
Ustawq) zostalem poinformowany, iz Administratorem Danych w rozumieniu wjw
ustawy pozostaje Zamawiajqcy, tj. Zarzqd Drog Powiatowych we Wlodawie, ul.
Lubelska 60, 22-200 Wlodawa. Wszelkie dane osobowe przetwarzane Sq na
podstawie art. 23. Pkt. 1 ust. 3 Ustawy, tj. na potrzeby czynnosci przygotowawczych
do zawarcia umowy pomi~dzy wybranym oferentem a Zamawiajqcym. Podanie
danych przez oferenta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje odrzucenie
z realizacji procesu zapytania 0 cen~ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).
Oferent ma prawo dost~pu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania poprzez
kontakt z osobq wyznaczonq do kontaktu z oferentem. Zamawiajqcy informuje, ze
dane zbierane na potrzeby realizacji procesu zapytania 0 cen~ mogq bye
przekazywane Instytucji Posredniczqcej, tj. Wspolnej Instytucji Zarzqdzajqcej,

d) oswiadczenie 0 tresci: "Oswiadczam, iz posiadam stosowne uprawnienia,
doswiadczenie umozIiwiajqce wykonanie przedmiotu zamowienia".

e) oswiadczenie 0 tresci: "Oswiadczam, iz zaoferowana cena uwzgl~dnia wszelkie
koszty zwiqzane z realizacjq zamowienia";

f) oswiadczenie 0 tresci: "Oswiadczam, iz zapoznalamjem si~ z istotnymi dla
zamawiajqcego warunkami oferty i zobowiqzuj~ si~ w przypadku wyboru niniejszej
oferty do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamowienia w terminach i na
warunkach okreslonych w Zapytaniu ofertowym".

2. Wymagane dokumenty potwierdzai"lce wyksztalcenie i doswiadczenie
1) Zyciorys zawodowy (CV) osob zaangazowanych w realizacj~ zamowienia

pozwalajqcy zweryfikowae rodzaj wykonywanych zadan. Zamawiajqcy zastrzega
sobie mozliwose weryfikacji tresci znajdujqcych si~ w CV.
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wyksztalcenia.
3) Kserokopie lub skany swiadectw pracy jreferencje potwierdzajqce pozqdane

doswiadczenie w pracy.
4) Inne dokumenty potwierdzajqce posiadane kwalifikacje i umiej~tnosci niezb~dne

w pracy na stanowisku obj~tym konkursem.
5) Oswiadczenie Wykonawcy 0 spelnianiu warunkow udzialu w post~powaniu

(Zalqcznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
6) Oswiadczenie Wykonawcy 0 braku powiqzan osobowych i kapitalowych

z Zamawiajqcym (Zalqcznik nr 3 do Zapytania ofertowego),
7) Oswiadczenie 0 niekaralnosci za przest~pstwa popelnione umyslnie lub

przest~pstwa skarbowe.

Ofert~ nalezy zlozye w formie pisemnej osobiscie lub za posrednictwem poczty
tradycyjnej na adres:
Zarzqd Drog Powiatowych we Wlodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Wlodawa
Na zamkni~tej kopercie nalezy umiescie:

~ Dane i adres Zamawiajqcego,
~ Zapis: 1I0fertana stanowisko Asystenta koordynatora projektu partnerskiego"
~ Dane i adres skladajqcego ofert~,
~ Zapis: "Nie otwierae przed dniem 19 czerwca 2013 roku. do godz. 10.15"

Ofert~ nalezy zloZyc w terminie do: 19 czerwca 2013 roku, do godz. 10.00.

Uwagi dodatkowe:
1) Kazda strona wypelnionego formularza oferty winna bye opatrzona czytelnym

podpisem Oferenta
2) 0 zamowienie mogq ubiegae si~ Wykonawcy, ktorzy zaoferujq przedmiot

zamowienia zgodny z wymogami Zamawiajqcego okreslonymi w niniejszym
zapytaniu ofertowym

3) Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych
4) Oferty nie spelniajqce ktoregokolwiek z wymagan zostanq odrzucone
5) Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post~powania na kazdym jego

etapie bez podania przyczyny, a takZe do pozostawienia post~powania bez wyboru
oferty.

VI. INFROMACJE 0 WYBORZE NA,KORZYSTNIE'SZE, OFERTY

o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi oferentow wysylajqc
informacj~ na adres mailowy wpisany w formularzu oferty. Informacja zostanie rowniez
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajqcego oraz na tablicy ogloszen.

Zarzqd Drog Powiatowych we Wlodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Wlodawa, Pan Adolf
Wituch, tel. 503-489-101, e-mail: zdp.wlodawa@wp.pl
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