
                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                             

 

Z 

 Zaręby Kościelne,2017.08.16 

RGK.271.0.2.2017 

Zapytanie ofertowe 2/2017 

Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu „ 

Szkoła – misja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „ Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „ 

Edukacja ogólna i przedszkolna”. 

Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty do 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Zaręby Kościelne 

ul. Kowalska 14 

07-323 Zaręby Kościelne 

Tel. 86 270 60 04, fax 86 270 62 00 

e-mail: ugzar@ornet.pl 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie wykonawcy zewnętrznego – specjalisty ds. 

rozliczeń i sprawozdawczości w realizacji Projektu „Szkoła – misja przyszłość” 

realizowanego przez Gminę Zaręby Kościelne. 

Do zadań specjalisty będzie należeć: 

            - prowadzenie dokumentacji projektu oraz nadzór nad prawidłowością wykonania 

umowy o dofinansowanie zgodnie z założonymi  



              wskaźnikami, we współpracy z koordynatorem projektu 

            - kontakt z Instytucją Zarządzającą, we współpracy z koordynatorem projektu, 

            - przygotowywanie sprawozdań, ewaluacji oraz opisów przedmiotu zamówienia, we     

             współpracy z koordynatorem projektu, 

            - przeprowadzenie rekrutacji, we współpracy z koordynatorem projektu, 

            - przygotowywanie wniosków o płatność, we współpracy z koordynatorem projektu i  

                księgowością, 

            - kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji projektu, we współpracy z  

                koordynatorem projektu, 

 

Termin wykonana zamówienia : do dnia 30 czerwca  2019 r. 

III. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną. 

IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.  

V. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

2)                                      2)     posiadania wiedzy i doświadczenia 

3)                                3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

4)                                 4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej 

      Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca ubiegający się o realizację zadania wykaże doświadczenie w min. 2 projektach 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej polegających na zadaniach specjalisty ds. 

rozliczeń i sprawozdawczości. 

 VI. Oferty wypełnione zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy 

umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy i dopiskiem: 



Oferta na zatrudnienie wykonawcy zewnętrznego – specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości w 

realizacji Projektu „Szkoła – misja przyszłość” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 

25.08.2017 r. godz. 10:10.  

Oferty należy złożyć w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 

07-323 Zaręby Kościelne w terminie do dnia 25.08.2017 r. do godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2017 r. o godz. 10:10. Oferty, które wpłyną do Urzędu 

po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania. 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są: 

P. Bogusława Małkińska, tel. 86 270 60 04, wew. 26 

P. Jolanta Porucznik, tel. 86 270 60 16. 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

VII. Informacje dodatkowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia 

zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. 

O wynikach postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie. 

VIII. Załączniki 

- załącznik nr 1 – wzór oferty, 

 Wójt Gminy 

Józef Rostkowski 

 


