Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0058/18-00 pn. „Eksperymentuj uczeniem” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata
2014 - 2020
Łódź, dnia 30.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nabór na stanowisko Specjalisty ds. sprawozdawczości projektu w IV Liceum
Ogólnokształcącym im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu
„Eksperymentuj uczeniem" dofinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działania dla Osi: XI.1 Wysoka jakość edukacji,
Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne
W związku z realizacją projektu pn. „Eksperymentuj uczeniem” w ramach Osi
priorytetowej XI, Działanie XI.1 Wysoka jakość kształcenia, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Zamawiający (Realizator projektu) zaprasza do
składania ofert na zrealizowanie niżej wymienionej usługi.

1. Zamawiający:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej,
ul. Pomorska 16;
91-416 Łódź;
REGON 000830049, NIP 725-137-35-29
Tel/ fax: 42 633 62 93, 42 633 59 74
http://www.4liceum.pl
sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r., tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), ze względu
na wartość zamówienia szacowania poniżej 30 tys. euro tj. 126.747 zł. Postępowanie

prowadzone jest na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji specjalisty ds. sprawozdawczości projektu
„Eksperymentuj uczeniem” w terminie od 01.01.2019 r do 31.12.2020 r.
Zadania i obowiązki specjalisty ds. sprawozdawczości i promocji projektu w IV Liceum
Ogólnokształcącym w Łodzi:
a) rozliczanie projektu;
b) przygotowywanie WBoP;
c) nanoszenie zmian w projekcie;
d) współpraca z Instytucją Zarządzającą;
e) obsługa platformy Formularz SL2014;
f) rozwiązywanie spornych kwestii;
g) sprawozdawczość dotycząca projektu.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki:
a) posiada minimum 8 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami unijnymi, w tym 15
lat z EFS;
b) posiada wykształcenie wyższe;
c) zna prawo i przepisy dotyczące projektów unijnych;
d) posiada umiejętność obsługi komputera i Internetu.
Punkty a-d – oświadczenie Wykonawcy.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za
odrzuconą.

5. Opis kryteriów wyboru ofert
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena
warunków opisanych w punkcie nr 4 (punkt 4. Warunki udziału w postepowaniu)
niniejszego zapytania, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę. Z
treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki
opisane w punkcie nr. 4 niniejszego zapytania Wykonawca spełnił. Niespełnienie
chociażby jednego z wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym warunków skutkować
będzie niemożliwością wyboru oferty tego Wykonawcy i oferta ta zostanie odrzucona.
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
kryterium cena 100%.
Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C (przyznana liczba punktów) = (Cmin : C0) x 100
Gdzie:
C0 - cena Wykonawcy,
Cmin - minimalna cena spośród ważnych ofert
Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty): 100 pkt.
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.

6. Istotne warunki zamówienia
Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym koszty występujące po stronie pracodawcy.
Zamówienie zostanie wykonane osobiście.
Płatność za wykonywane obowiązki nastąpi do 30 dni po wystawieniu rachunku, na rachunek
wskazany przez wykonawcę, na koniec każdego miesiąca.

7. Wykaz dokumentów
a) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr
1
b) Do oferty należy załączyć życiorys (CV) oraz oświadczenia, dotyczące warunków
z p. 4 a-d.

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl lub/i faksem na nr: (42)
640-72-80 lub osobiście na adres szkoły: Łódź, ul. Pomorsk 16 w terminie do 30.12.2018r.,
w godz. 8-16.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający może zażądać dodatkowych
informacji, wyjaśnień, uzupełnień.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Załączniki:
1. Formularz oferty

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0025/15 pn. „Eksperymentuj uczeniem” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata
2014 - 2020
FORMULARZ OFERTOWY
.....................................
(miejscowość i data)
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(Nazwa i adres oferenta)
OFERTA
IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej,
ul. Pomorska 16;
91-416 Łódź;
REGON 000830049, NIP 725-137-35-29
Tel/ fax: 42 633 62 93, 42 633 59 74
http://www.4liceum.pl
sekretariat@lo4.elodz.edu.pl
(nazwa i adres zamawiającego)

Odpowiadając na zapytanie o cenę oferuję wykonanie niniejszego zamówienia:
Oferuję pełnienie obowiązków Specjalisty ds. sprawozdawczości projektu za kwotę
……………………PLN brutto miesięcznie
(słownie………………………………………………………………………………………………………………………brutto).
W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczam, że oferta spełnia wszystkie warunki
przewidziane w zapytaniu ofertowym.

……………………………………………….
podpis oferenta

