
 

    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Pszczyna, 01.08.2012 

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

 

W związku z realizacją projektu „Moja pierwsza praca – gospodarstwo domowe”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole 
Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „RAZEM”   

z siedzibą przy ul. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna 
 

zaprasza do składania ofert cenowych 

których przedmiotem jest  
usługa rozliczania projektu 

 
 
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole 
Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „RAZEM”   
ul. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna 
NIP: 6381729533 
REGON: 240795054 
Osoba do kontaktu: Jolanta Konieczny 
Tel. 32 2100340 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa rozliczania projektu 

2. Do zadań wykonawcy należeć będzie: 

-  dbanie o prawidłowość operacji finansowych w ramach projektu,  

- gromadzenie dokumentacji finansowej, 

- monitoring wykorzystania budżetu, 

- sporządzanie części finansowej wniosków o płatność, 
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- stały kontakt z opiekunem projektu wyznaczonym do koordynacji działań finansowych 

przez IP 

- sporządzanie korekt wniosków o płatność z uwzględnieniem zachowania pilności ich 

sporządzenia, tj. w terminie wyznaczonym przez IP 

- sporządzanie wyjaśnień i pism przewodnich do wniosków o płatność 

- prowadzenie innej korespondencji  z IP w zakresie aspektów finansowo - księgowych 

- kontrola spójności zapisów księgowych z wnioskami o płatność 

- sporządzenie końcowego wniosku o płatność (uwzględniając iż będzie to miało miejsce po 

zakończeniu umowy o współpracy) 

- sporządzanie tabel pomocniczych w arkuszach Excel oraz ich  przesyłania koordynatorowi 

(przynajmniej raz / kwartał), dotyczących: wydatkowania środków, przepływów finansowych 

oraz harmonogramu płatności  

- uczestnictwo w ewentualnej kontroli projektu oraz przedłożyć wszelkie niezbędne 

dokumenty komisji kontrolującej 

 

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI 

Usługa obejmuje okres realizacji projektu, tj. od 1.09.2012 do 31.08.2013r. 

IV. OFERTA POWINNA BYĆ: 

1. Opatrzona pieczątką firmową. 

2. Posiadać datę sporządzenia. 

3. Podpisana przez wykonawcę. 

4. Przesłana za pośrednictwem: 

a. osobiście  
b. pocztą tradycyjną  

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy 
Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „RAZEM”   
ul. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna 

 

5. Składający powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności. 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

6. Składający powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

7. Składający będzie związany przedstawioną ofertą do momentu rozpoczęcia realizacji 

projektu oraz przez cały okres jego realizacji. 

8. Oferta powinna zawierać cenę brutto. 
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Termin składania ofert upływa w dniu: 24.08.2012 przy czym za dzień otrzymania oferty 
uznaje się dzień jej wpłynięcia do siedziby zamawiającego. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT CENOWYCH 

CENA = 100% 

VI. ZAŁACZNIKI 

- wzór oferty – Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 1 

…………………………………. 

       Miejscowość i data 

……………………………………………………… 

      Imię i nazwisko/nazwa oferenta 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………… 

                  Adres 

 

 

OFERTA CENOWA 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych, związane z realizacją projektu 
„Moja pierwsza praca – gospodarstwo domowe”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiam ofertę na 
usługę rozliczania projektu. 

 

Cena: ………….. zł brutto / 1 m-c , tj. 11 m-cy * …………… = ………….  zł brutto 

 

 
 
 
…………………                      ……………………… 
Miejscowość i data                                                                   Podpis  
    


