Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA
ul. Górna 13, 44-100 Gliwice
tel. (+48) 32 230 89 41, fax (+48) 32 718 63 81
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Gliwice, 20.06.2014 r.
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach projektu
„NOWE PERSPEKTYWY - samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1

Zapytanie ofertowe
(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

pełnienie funkcji: specjalisty ds. rozliczeń i obsługi projektu w okresie 1.07.2014 – 30.06.2015 r.

Opis:

Wymiar czasu pracy: ok. 106 godzin miesięcznie.
Miejsce pracy: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, ul. Górna 13, Gliwice
Odpowiedzialność za: sprawozdawczość w ramach projektu, monitoring przebiegu projektu,
zarzadzanie kosztami w ramach projektu, rozliczenia projektu, w tym rozliczenia z partnerami
projektu, prowadzenie biura i dokumentacji projektu, zarzadzanie czasem, rekrutacja
uczestników, organizacja zajęć w ramach projektu.
Podległość - Kierownikowi projektu
Wymagania odnośnie kwalifikacji pracownika: wykształcenia wyższe; doświadczenie
w obsłudze finansowej min. 1 projektu w ramach POKL, doświadczenie w realizacji działań
rekrutacyjnych.
W przypadku niewykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia osobiście oferent powinien
wykazać dysponowanie osobą/osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.
W przypadku wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia osobiście oferent musi
oświadczyć, iż jego łączne zaangażowanie zawodowe – po przyjęciu zlecenia – w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z
innych źródeł nie przekroczy 240 godzin miesięcznie.

CPV: 79421200-3, 79996100-3
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści
zapytania.
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2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w
zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą).
Warunkiem spełnienia wymagania określonego w pkt. 2 jest dostarczenie dokumentu: odpis z KRS,
zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Oferent jest podmiotem niepowiązanym z Zamawiającym w sposób osobowy lub kapitałowy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
• uczestniczenie w spółce jako wspólnik lub tworzenie z KANĄ Gliwice spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
• posiadanie co najmniej 10 % udziałów w KANIE Gliwice;
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Termin składania oferty: do dnia 27.06.2014
Proszę o podanie cen brutto usługi.
Kryterium wyboru:
100% cena.
W załączeniu przekazuję wzór oferty.
Oferty, wypełnione zgodnie z załączonym wzorem wraz ze stosownym oświadczeniem, należy
dostarczyć do KANY Gliwice osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej na
poniżej podane adresy:
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA
Ul. Górna 13
44-100 Gliwice
e-mail: kana@kana.gliwice.pl
Oferta jest dostępna na stronie www.kana.gliwice.pl
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......................................................
miejscowość / data
..............................................
imię i nazwisko/nazwa firmy

..............................................
..............................................
adres

..............................................
tel. kontaktowy

Oferta
Składam ofertę na pełnienie funkcji:
specjalisty ds. rozliczeń i obsługi projektu
w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY - samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku
pracy”.
Wymagane wynagrodzenie miesięczne …………………………………………….. PLN
Usługę będę wykonywać: osobiście / za pomocą osób, którymi dysponuję*.
Do oferty dołączam stosowne oświadczenie.
......................................................
(podpis, ew. pieczęć)

* Niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE OFERENTA W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKRESLONYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM
(DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZLECENIE OSOBIŚCIE)
Ja niżej podpisany oświadczam, iż:
1. Posiadam wykształcenia wyższe.
2. Posiadam doświadczenie w obsłudze finansowej min. 1 projektu w ramach POKL – proszę podać tytuł oraz
numer działania:
………………………………………………………………………………………….
3. Posiadam doświadczenie realizacji działań rekrutacyjnych - proszę podać jakie:
………………………………………………………………………………………….
4. Moje łączne zaangażowanie zawodowe – po przyjęciu zlecenia – w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł
nie przekroczy 240 godzin miesięcznie.
5. Spełniam inne warunki określone w zapytaniu ofertowym z dnia 20.06.2014 r.

......................................................
(podpis, ew. pieczęć)
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......................................................
miejscowość / data
..............................................
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adres
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OŚWIADCZENIE OFERENTA W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKRESLONYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM
(DLA OSÓB NIEWYKONUJĄCYCH ZLECENIA OSOBIŚCIE)
Ja niżej podpisany oświadczam, iż:
1. Dysponuję osobą/osobami* posiadającą/cymi wykształcenie wyższe, która/re wykonają usługę określoną
w zapytaniu ofertowym z dnia 20.06.2014 r.
2. Osoba/osoby wykonujące usługę określoną w zapytaniu ofertowym z dnia 20.06.2014 r. posiada/ją
doświadczenie w obsłudze finansowej min. 1 projektu w ramach POKL – proszę podać tytuł oraz numer
działania:
………………………………………………………………………………………….
3. Osoba/osoby wykonujące usługę określoną w zapytaniu ofertowym z dnia 20.06.2014 r. posiada/ją
doświadczenie realizacji działań rekrutacyjnych – proszę podać jakie:
………………………………………………………………………………………….
4. Spełniam inne warunki określone w zapytaniu ofertowym z dnia 20.06.2014 r.

......................................................
(podpis, pieczęć)

* Niepotrzebne skreślić
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