Lublin, 25.01.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 13.2/3/2018
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
ul. Doświadczalna 46,
20-236 Lublin

II. ZAPYTANIE OFERTOWE:
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności dla projektu pt. „Budowa
Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Lublinie nowoczesnej placówki aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie” w ramach
Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego 2014-2020.
W związku z realizacją wyżej wymienionego projektu Stowarzyszenie zaprasza do złożenia oferty
dotyczącej zatrudnienia pracownika na potrzeby realizacji projektu na stanowisku:
KOORDYNATOR PROJEKTU.
III. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA
Zatrudnienie pracownika na stanowisko - Koordynator projektu w celu prawidłowej i terminowej
realizacji projektu.
VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług obejmujących zarządzanie projektem
pt. Budowa Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w
Lublinie - nowoczesnej placówki aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie
(projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych) w ramach umowy
cywilnoprawnej / umowy zlecenie na stanowisku Koordynator Projektu.
Oferta obejmuje zatrudnienie od 12.02.2018r. do 31.12.2019r.
Wymiar czasu pracy to 40 godzin w ciągu miesiąca.
Rozliczanie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji
czasu pracy pracownika i stawki godzinowej oraz protokołu odbioru wykonanych czynności. Wypłata
wynagrodzenia będzie na podstawie wystawionego przez Oferenta rachunku do umowy zlecenia.
Osoba zatrudniona na stanowisku Koordynatora projektu będzie podlegała bezpośrednio Zarządowi
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Stowarzyszenia.
Koordynator projektu odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w
tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych projektem:
a) Przygotowywanie wniosków o płatność zgodnie z obowiązującym harmonogramem
rzeczowo-finansowym w tym wniosku o płatność końcową,
b) Przygotowanie wniosków o płatność zaliczkową,
c) Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,
d) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do aneksowania umowy o dofinansowanie,
e) Przygotowanie dokumentów związanych z szacowaniem zamówienia oraz zapytań
ofertowych na usługi o wartości netto nieprzekraczającej wartości 20 tys. zł netto,
f) Monitorowanie realizacji projektu w tym między innymi weryfikacji dokumentów pod kątem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
g) Ujęcie wydatków w ramach projektu w systemie finansowo-księgowym (m.in. dekretacja
faktur),
h) Utrzymanie stałych kontaktów z opiekunami projektu w IZ.
V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia trwa od 12.02.2018r. do 31.12.2019r.
Wymiar czasu pracy to 40 godzin w ciągu miesiąca.
Miejscem świadczenia usługi będzie siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo
VI. WARUNKI UDZIAŁU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy posiadający:
a) Pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych,
b) Wykształcenie – wyższe;
c) Udokumentowana widza z zakresu rachunkowości i finansów;
d) Posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie aplikowania o środki unijne i rozliczania
projektów współfinansowanych ze środków unijnych – min. 4 lat (udokumentowane
oświadczeniem oferenta).
2. Do wymagań fakultatywnych wobec Wykonawców należą:
a) Znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze
środków UE, w tym prawa krajowego oraz umiejętność obsługi systemów: LSI2014 i
SL2014,
b) Posiadanie certyfikatu z metodyki zarzadzania projektami (m.in. PRINCE2);
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c) Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,
e) Znajomość MS Office,
f) Wysoka kultura osobista.
3. Oferent do ofert powinien dołączyć dokumenty/ referencje, CV, z których będzie wynikało, że
posiada wymagane wykształcenie, doświadczenie oraz umiejętności.
4. Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których
obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez
nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji
wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne
zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z
Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym
środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach
planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie (oświadczenie Oferenta załącznik nr
2).
5. Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych
dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.
6. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są
integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów
potwierdzających spełnienie w/w warunków.
7. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym
terminie.

VII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik
nr 1)
2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, datę sporządzenia, termin ważności
oferty.
3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać:


wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
wraz z załącznikami: CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane
wykształcenie i kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz doświadczenie
(udokumentowane w formie oświadczenia);



wypełnione i podpisane oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5. Termin ważności oferty: min. 30 dni liczone od daty złożenia oferty
6. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia
lub wyjaśnienia oferty.
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7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

VIII KRYTERIUM WYBORU OFERT
Kryterium oceny ofert stanowi:


Cena brutto za 1 godzinę pracy wykonawcy 100% - oznacza to cenę całkowitą brutto za 1
godzinę ( 60 minut ) pracy na podstawie umowy zlecenia wyrażoną w PLN.

Wymiar czasu pracy to 40 godzin w ciągu miesiąca.
XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:
doswiadczalna.projekt@poczta.fm lub dostarczona do siedziby Stowarzyszenia na adres: ul.
Doświadczalna 46, 20-236 Lublin.
Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez
Oferenta.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: http://www.doswiadczalna.pl/
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Magdalena Kuchnio, tel. 81-744 53 18
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Termin nadsyłania ofert 05.02.2018r. do godziny 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny oraz
pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie
internetowej http://www.doswiadczalna.pl/ niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny Ofert oraz
wyborze najkorzystniejszej oferty.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający w ciągu 5 dni poinformuje Oferenta, którego ofertę
wybrano, o terminie podpisania umowy.
XII WYKLUCZENIE
1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i
osobowo ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
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c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają

warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz
załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli
niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po
wskazanym terminie.
Załączniki:


Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1



Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym - załącznik nr 2



Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 3.
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