
 

 

Gmina Opatów, dnia 20.10.2016r. 

 

 

              

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów 

Zaprasza do złożenia oferty na : pełnienie usługi Kierownika Projektu „Wzrastam i 

rozwijam się w gminie Opatów” 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: pełnienie usługi Kierownika projektu  

„Wzrastam i rozwijam się w gminie Opatów”.  

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.03.2018r. 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 

a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 28.10.2016 do godz.10.00 na 

adres Zamawiającego określony w pkt.1., osobiście lub listem na formularzu oferty; 

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego opatrzonej napisem: 

Oferta na zapytanie ofertowe dotyczące zadania: pełnienie usługi Kierownika projektu „ 

Wzrastam i rozwijam się w gminie Opatów” 

5. Termin otwarcia ofert: 28.10.2016 godz. 10.30 

6. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Przedmiot zamówienia to usługa zarządzania projektem innym niż roboty budowlane. 

 

Szczegółowy przedmiot i zakres świadczonej usługi. 

a) przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu, w szczególności 

zarządzanie przedsięwzięciami we wszystkich jego etapach; 

b) nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z postanowieniami zawartymi we 

wniosku o dofinansowanie, w tym z budżetem i harmonogramem; 

c) koordynowanie działań projektowych, w tym merytorycznych i logistycznych; 

d) kierowanie wykonaniem projektu; 

e) nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu; 

f) nadzorowanie pracy personelu projektu; 

g) utrzymanie stałych kontaktów z opiekunami projektu w IP; 

h) współpraca z firmą/osobami realizującymi usługę edukacyjną; 

i) nadzór nad monitoringiem i ewaluacją projektu; 

j) nadzór nad wydatkowaniem środków w projekcie; 



k) odpowiedzialność za rekrutację; 

l) organizacja programów rozwojowych; 

m) współpraca przy sporządzaniu dokumentacji sprawozdawczej projektu; 

n) przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu; 

a) każdorazowe poddawanie się kontroli na wezwania instytucji (organów) kontrolnych; 

b) przewidywane miesięczne zaangażowanie czasowe: 120 h; 

c) umowa cywilnoprawna zostanie zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do 

30.03.2018r. 

 

7. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w  konkursie: 

1. Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie. 

2. Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w zakresie i realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego przez okres min. 12 miesięcy. 

3. Dokument potwierdzający przeszkolenie z zakresu równości płci. 

 

8. Opis procedury wyłaniania kandydata:  

Kandydat spełniający wymagania określone w pkt 6, zaproszony zostanie do drugiego 

etapu konkursu. Drugim etapem konkursu jest rozmowa kwalifikacyjna  z Kandydatem, na 

podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata  w 

związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Kierownika Projektu. Pytania 

bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt 2. Rozmowa 

kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden 

Kandydat. 

Po zakończonej ww. czynności – rozmowa kwalifikacyjna, Komisja wyłoni zwycięzcę 

konkursu. Przed podjęciu decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią 

oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz 

przebieg rozmowy z drugiego etapu.   

Oferty które wpłyną do Zamawiającego po terminie lub będą niekompletne zostaną   zwrócone  

bez rozpatrzenia. 

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania określone w pkt 6 umieszczona zostanie na 

stronie internetowej Zamawiającego. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu 

zostanie nawiązany kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego 

 

Wynagrodzenie Kierownika Projektu będzie współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 



9. Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury/rachunku 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Dorota Grzelińska 

Tel:.343196024 

 

 

 

                                                                                                          Dorota Grzelińska 

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

             (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 
Gmina Opatów  

ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów 

 

 

   FORMULARZ OFERTY 

      (Kierownik Projektu) 

 

1.  Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………….………… 

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

2.  Adres Wykonawcy:………………………………………………………………………..…………. 

3.  NIP/PESEL……………………………………… 

4.  REGON………………………………… 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: za  pełnienie funkcji Kierownika projektu: „ Wzrastam 

i rozwijam się w gminie Opatów”: 

Cenę brutto:……………….……………….. zł 

Słownie zł……………………….……………………………………………………………… ….zł 

6. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.03.2018r. 

b) warunki płatności: 30 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku 

c) posiadanie: 

 Wykształcenie- wyższe magisterskie; 

 Posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- min. 12 miesięcy. 

 Przeszkolenie z zakresu równości płci. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
         (Data i podpis osoby  uprawnionej/wykonawcy) 

 

 

 


