Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy
usług obsługi finansowej i księgowej projektu:
„Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji
kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT.”
1. Zamawiający – English Unlimited sp. z o.o., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
wykonanie kompleksowe umowy, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do
niniejszego Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania w terminie do dnia 10 grudnia 2009 roku do godz. 15:30 w Biurze Projektu w
Sopocie, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną na
email: b.wantke@eu.com.pl*. Koperta zawierającą ofertę powinna być zaadresowana:
Biuro Projektu „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania
umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT
English Unlimited
ul. Armii Krajowej 73
81-844 Sopot
Z dopiskiem:
Oferta w postępowaniu mającego na celu wybór dostawcy usług obsługi finansowej i księgowej
projektu - „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie
kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT

* Przy wyborze opcji odpowiedzi na zapytanie ofertowe faxem lub email oferent dostarczy niezwłocznie oryginał
przedmiotowej oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście.
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3. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
c) posiadają doświadczenie w rozliczaniu realizacji projektów finansowanych
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
d) Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym,
b) będzie zawierała najniższą cenę.
5. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni
drogą pisemną.

………………………..………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa polegająca na obsłudze księgowej i finansowej projektu - „Szkoła sukcesu – ponadregionalny
program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT, zawierająca w szczególności:
1. Ocenę merytoryczno – rachunkową przekazywanych dokumentów źródłowych, nadzór nad
terminowością ich spływu oraz dokonywanie ich opisu zgodnie z ustalonymi wytycznymi,
2. Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej dot. Projektu, tj. utworzenie oddzielnych kont jako
subwencji do kont księgowych Firmy z uwzględnieniem specyfiki projektu i jego rozliczania,
3. Sprawowanie kontroli nad bieżącymi wydatkami oraz bieżąca kontrola realizacji budżetu
Projektu,
4. Sporządzanie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej na zatwierdzonych formularzach w
ustalonych okresach rozliczeniowych,
5. Przygotowywanie zestawień wykorzystanych środków finansowych.
6. Obsługę w zakresie wynagrodzeń i zobowiązań wobec ZUS, w tym: sporządzanie list płac (
oprócz umów cywilnoprawnych ), ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych, naliczanie składek emerytalno–rentowych i zdrowotnych od wszystkich
wynagrodzeń oraz sporządzanie odpowiednich deklaracji dla ZUS.
7. Sporządzanie elektronicznych przelewów wszystkich płatności dotyczących Projektu (oprócz
wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych),
8. Sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości i deklaracji dla urzędów,
9. Ścisłą współpraca z Koordynatorem Projektu oraz wszystkimi komórkami zaangażowanymi w
realizację Projektu.
10. Właściwe przechowywanie i archiwowanie dokumentów działu.
11. Opisywanie dokumentów finansowych zgodnie z wymogami projektu i zasadami POKL.
Termin realizacji usługi 1.12.2009- 31.07.2014
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTOWY
...................................................
/miejscowość i data/
……...........................................
...................................................
...................................................
………………………………...
(Nazwa i adres Wykonawcy)
OFERTA
Do: English Unlimited
ul. Armii Krajowej 73
81-844 Sopot
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na obsłudze
księgowej i finansowej projektu pt.: „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania
umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem
przedsiębiorczości, języków obcych i ICT”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu
ofertowym, oświadczamy, iż:
1. oferujemy realizację zamówienia na podstawie szczegółowego kosztorysu przedstawionego
poniżej:
Kategoria wydatków

j.m.

Ilość

Obsługa
księgowo- miesiąc 56
finansowa projektu

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Termin
wykonania
1.12.2009 r.31.07.2014 r.

2. ceny wskazane w pkt 1 są cenami ryczałtowymi i uwzględniają wszystkie koszty wykonania
zamówienia z podatkiem VAT
3. zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w nim zawarte;
4. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;
5. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje:
a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
……………………………………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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