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Biała Podlaska, dn. 15lipca Ż0I3 r,

),
ZAPYTANIE OFERTOWE N' .!../..IZOTS '.

z dnia 15 lipca 20I3r.

na usługę księgową w Zespole szkółZawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej
Podlaskiej do obslugi projektu ,,ZDOBĄDZ DOSWIADCZENIB ZAwoDowE''

Nr projektu : POKL.09.02.00-06-001/13

Priorytet IX. Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

I. PosTANowIENIA wsTĘPNE

I.Zamawiljącym jest: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
Adręs zamawiającego: ul. MarszałkaJozęfaPiłsudskiego 36,2l-500 Biała Podlaska
teI.lfax. 833436606, strona internetowa: www.zsz1.edu.pl, ę-mail: zsznrlbp@gmail.com
2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie www'zsz1.edu.p1
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibię Zamawiającego w Zespole Szkół Załvodowych nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej przy u|. Piłsudskiego 36 w Białej Podlaskiej.

il. oPIS PRZEDMIoTU ZAMÓwmNlł:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa księgowa projektu ,, Zdobądź doświadczenie zawodowe''
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priory{et IX' Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanię 9.2' Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Pr4 czym Zamawiający
dopuszcza składanie ofert częściowych'

Wymagane kwalifikacj e i doŚwiadczenie:

a) Wykształcentę Wższę magisterskie o kięrunku ekonomicznym.
b) Staz pracy w zawodzie co najmniej 5 lat,
c) Posiada świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do usługowego plowadzenia ksiąg

rachuŃowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
d) Posiada doświadczenie w obsłudze finansowej projektu w co najmniej jednym

zrealtzowanymlręalizowanym projekcie współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości powyżej
1.000.000,00 zł;

e) Posiada znajomośó procedur wymaganych przy rcalizacji projektow
współfinansowanych z Europej skiego Funduszu Społec Znego,



Wymagania dodatkowe:
- dyspozycyjność,
- znajomośó obsługi programów komputerowych: MS OFFICE, WORD'

Excel, VULCAN

Do obowiązków księgowego należeć będzie :

a) obsługa przepływów finansowych projektu;
b) realizowanie i ewidencjonowanie płatności wynikających zrealizacji projektu;
c) sporządzartie sprawozdań finansov\Ych i wniosków o płatność;
d) spfawowanie kontroli zgodności rcalizacji projektu z założonym harmonogramem

i budzetem projektu;
e) kompletowanie i przechowyłvanie dokumentacji finansowo-księgowej projektu;

D prawidłowe dokumentowanie wydatków w tym: opisywania dokumentów zgodnie
zwmogami Projektu, zasadami finansowania oraz ustawą o finansach publicznych;

g) prowadzen te bteŻący ch kontaktów z Instytucj ą Po średniczącą w zakresie rczltczenia
f,tnansowego realizowanego projektu' przygotowywania umów zawieranych w
ramach projektu: umowa o pracę' zlecenia, o świadczęnie usług zgodnie Z

wymogami POKL,
h) spotządzanie sprawoz dań na koniec kazdego miesiąca,
i) przygotowywanie dokumentacji do sprawozdań finansowych,
j) prawidłowe i terminowe przygotowanie wynagtodzeń dla osób zatrudnionych

w projekcie,
k) miesięczne rczliczanie zaliczęk na podatek dochodowy,
l) rocznę obliczęnię podatku od wynagrodzęn indywidualnie dla osób zatrudnionych

w projekcie,
m) miesięczne naliczanie składek na ubezpl'eczenia społeczne, zdtowotne i fundusz

pracy,
n) przygotowywanie miesięcznych informacji o składnikach wynagrodzeń dla kaŻdej

osoby zatrudnionej w projekcie,
o) wykonywanie czynności finansowych: dokonywanie przelewów wynagrodzęń osób

zatrudnionych w proj ekcie, dokonywanie przelewó w za tachunki do stawców,
p) nadzorowanie nad terminowością reaIizacjt płatności Za faktury i rachunki

dotyczące projektu;
q) monitorowanię rachunku bankowego projektu;
r) analiza ewidencji księgowej w zakresie kompletności ujęcia kosztów projektu;
s) wykonywanie kserokopii niezbędnej dokumentacji finansowej i potwierdzanie jej

zgodności z orygtnałem;

0 współpraca zZespoLem Projektowym w zakresie rozliczen finansowych;
u) udziałw archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej;
v) wykonywanie zleconych zadan w siedzibie Zleceniodawcy przęz cały okres umowy

w terminie umozliwiaj ącymbezproblemową pracę t rcaltzację projektu;
w) rozllczenię końcowego projektu zgodnie zvłytycznymt dotyczącymtrealizacji

projektu w ramach POKL Ż007-2013 i obowiązującymi przepisami;
x) uczestniczenie we wszystkich czynnościach kontrolnych związanych z projektem po

j ego zakoń częniu na kaŻdę wezwanie Zlecentodawcy,
y) wykonywania innych zadan wynikających z pottzeby prawidłowego zrealizowatia

projektu i umowy o dofinansowanie projektu.



III. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ

oferent jest związany oferlą 30 dni od dnia złoŻenia oferty.

Iv. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA

Wymiar czasu pracy w trybie zadaniowego czasu pracy

1. Termin realizacji zamówienia od dnia 1 sierpnia Ż0I3 r .do dnia 30 wrześniaL)I4 r.
2. Zgodnie Z umową dotyczącąrcalizacji projektu' w terminie 30 dni kalendarzowych od

zakonczęnia projektu .vqtznaczonego na 30.09.2014 t. naleŻy zŁoŻyc końcowy wniosęk
o płatnośó' W związku z tym na prośbę Zamawiającego, Wykonawca stawi się
w terminie i miejscu .vq rznaczonym przęZ Zamawiającego w celu sporządzenta
końcowego wniosku o płatność. 'Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzeniaza świadczenie usługi w tym zakresie.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani sązapoznaó się dokładnie z informacjami zawaĘmiw Zap7Ąaniu
ofertowym i przygotować ofertę zgodnie zwymaganiami określonymi w Ęm dokumencie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŻeniem ofeĘ,
nieza|eżnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawców w zwtązku zprzygotowaniem i złozeniem ofeĘ.
Wykonawcy zobowiązująsię nie ponosió jakichkolwiek roszczeńztego Ęłułu względem
Zamawiającego.
oferta powinna byó sporządzona cz5Ąelnie, w języku polskim.
Ewentualne poprawki w tekście ofeĘ muszą być naniesione w cz1.telny sposób i parafowane
przez osobę, która jest jej Wykonawcą.

Na ofertę składają się następujące dokumenĘ:
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - załączntknr I;
b) Kopia dyplomu ukończenia studiów vłyŻszych;
c) Kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje uprawniające do usługowego

prowadzenia ksiąg rachunkowych lub kopia certyfikatu księgowego, wydane na
podstawie odrębnych przepisów,

d) Kopia dokumentu poświadczającego doświadczęnie w obsłudze finansowej projektu
w co najmniej jednym zrealizowanym/realtzowanym projekcie współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o
wartości powyżej 1.000.000,00 zł; (np.: umowa o wykonywanie tych czynnoŚci,
zaświadczenie, świadectwo pracy, zakres czynności do umowy itp.) ptzez okres co
najmniej jednego roku:

e) Kopia dowodu osobistego,

0 Przebieg pracy zawodowej _ załączniknt 2.

vI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oF'ERT

1. ofeĄ powinna byó przesłana za pośrednictwem: poczry tradycyjnej lub dostarczona osobiście , do
dniaLŻ lipca 2013 r. do godz. 9'00 na adres:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej'
ul. Marszalka Józefa Piłsudskiego 36'

2.
3.



21-500 Biała Podlaska
i oznaczyÓ:

oferta w postępowaniu na usłrrgę opiekuńczą w projekcie: ,,Zdobądź doświadczenie zawodowe"
współfinansowanego przezlJnię Europejską w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

,,Nie otwierać ptzed 22.07 '2013 r. godz.9'30

2. ofertamusi byó sporządzonaw języku polskim w jednym egzemptarzu, posiadaó datę

sp orządzeni a i by Ó opatr zona podpi sem oferenta.

3. oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań
nie będą rozpatrywane'
4. oferęnt może przed upĘłvem terminu składania ofert zmienió lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofertZamawiający może Żądaó od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złoŻonych ofert.

VII. KRYTERIA OCEI\rY OFERT - Ocena formalna

odbywa się nienvłocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzenie czy oferĘ spełniają
formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia zapytania ofeńowego.

Zamawiający odrzuca oferĘ, j eżeli :

1) oferta została złożona po wyzn^czonym terminie lub/i w niewlaściwym miejscu,
Ż) do oferty nie zalączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w

ogłoszeniuo
3) oferta nie została złożona na formularzu ofertowym.

oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostanądopuszczone do oceny merytorycznej.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT - Ocena merytoryczna

ocenie merytorycznej podlega zgodnośó specyfikacji technicznej z zapfianiem ofertowym'

Kryterium główne:

Cena - 100 %.

- wyliczana wg. wzoru:

Cena oferowana brutto najtańszej oferty
I1ośó punktó ----x100
. Cena oferowana brutto ocenianej ofeĘ

Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana.

Zamawiąący niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru,
powiadamia drogą elektroniczną ofęrentów o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania
bez dokonania wyboru. Informacja zostanię umieszczona na stronie Zamawiającego.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej ZamautiĄący wezwię nięzwłocznie oferenta, ktory złoŻył
najkorzystniejszą oferlę do zawarciaumowy, Jezęli w terminie 3 dni od wezwania do podpisania



umowy oferent nię zawrze umowy' Zamawiający może zawrzęó umowę z oferentem, którego ofęrta
była następna w kolejności' pod warunkiem, ze nie ryĘnął termin związaniaumową.

Informacja o wynikach postępowania zostanie ogłoszona po wyborze najkorzystniejszej oferty
na stronie internetowej Zamawiającego'

Ix. PosTANowIENIA KoŃcowE

I. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

l) zastrzega się prawo do odwołania postępowania,
2) przesunięcia terminu na składanie ofert,bez podania przyczyny i w kazdym czasie,
3) zamknięcia postępowaniabez dokonania wyboru ofeĘ,
4) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,
5) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia,
6 ) przeprow adzenia ne gocj acj i z potencj onalnym wykonawcą, .

2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a ofert od chwili złoŻenia ofert zgodnie z
ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowięniami ogłoszenia.
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