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Projekt wspoHinarisowany ze srodkbw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

,,DotacJe na Innowacje" ,,lnwestujemy w Waszq przyszto&6"

W zwiazku z przystapieniem przez Gmine_ Ostrowek do realizacji projektu nr POIG.08.03.00-
10-528/13 pn. ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek"
wspolfinansowanego przez Uni? Europejska^ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Os Priorytetowa:
Spoteczenstwo informacyjne - zwi^kszanie innowacyjnosci gospodarki, Dzialanie 8.3
Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion

kieruje si? zapytanie ofertowe na swiadczenie uslug doradczych w realizacji projektu.

Ostrowek, 20 czerwca 2014 rohu

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy projektu POIG.08.03.00-10-528/13, realizowanego przez Gmine_ Ostrowek:
,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek", wspolfinansowanego przez
Unie, Europejska^ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Os Priorytetowa: Spoleczehstwo informacyjne -
zwiejcszanie innowacyjnosci gospodarki, Dzialanie 8.3 Przeciwdzialanie wykluczeniu
cyfrowemu — elnclusion.

NA SWIADCZENIE USLUG DORADCZYCH W REALIZACJI PROJEKTU
,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek"

1. ZAMAWIAJ^CY:
Gmina Ostrowek
98-311 Ostrowek 115
tel. 43 841 50 23, fax 43 841 50 20
e-mail: uu ostro\vek(£)interia.pl
NIP: 832-19-65-142

2. OKRE$LENIE TRYBU ZAM6WIENIA:
Post^powanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych z uwagi na tres"c art. 4 pkt. 8 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz.
907) ze wzgl^du na wartosc zamowienia szacowana^ ponizej rownowartosci 30 000 €.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. Praca na rzecz projektu pt. :"Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Ostrowek" Swiadczona b?dzie w zakresie uslug doradczych w dzialaniach
zwiajzanych z realizacjq. projektu, jego wdrozeniem i rozliczeniem, w tym:
• pomoc w zrozumieniu zagrozen oraz w rozwiazywaniu pojawiaja^cych si?

problemow w granicach dozwolonych prawem.
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• prowadzenie dziatan promocyjnych w ramach projektu zgodnie z wytycznymi i
ustalonym z Zamawiaja^cym planem promocji, w tym artykuly prasowe,
ogloszenia w prasie, ulotki,

• prowadzenie korespondencji projektowej oraz jej ewidencja,

• przeprowadzenie rekrutaeji Beneficjentow ostatecznych projektu oraz
dopelnienie wszelkich niezb^dnych formalnosci z tym zwia^zanych (deklaracje
uczestnictwa, umowy uzyczenia sprz^tu komputerowego itp.),

• organizacja szkolen dla Beneficjent6w Ostatecznych projektu,
• prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestnikow projektu,
• biezajcy monitoring realizacji projektu oraz BO projektu, w tym wlasciwego,

zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania sprz^tu projektowego,

• wspolpraca w zakresie post^powan w przeprowadzeniu procedur wyboru
wykonawcow, ktorych przedmiotem sa^uslugi lub dostawy w ramach projektu
ponizej 30 tys. Euro,

• pomiar i monitorowanie wskaznikow realizacji projektu, rezultatow wskazanych
we wniosku o dofmansowanie realizacji projektu,

• terminowe przygotowanie wymaganych umowa^o dofinansowanie dokumentow,
raportow i sprawozdah wymaganych przez Instytucje Wdrazaj^caj

• gromadzenie pelnej dokumentacji projektu,
• przekazanie dokumentacji projektu do archiwizacji zgodnie z zapisami umowy

o dofinansowanie projektu,
• nadzor nad terminowym wykonywaniem prac przewidzianych w projekcie,

• kontrola merytoryczna realizacji projektu,
• biez^ca analiza i aktualizacja harmonogramu rzeczowo- fmansowego i

sygnalizowanie Zamawiaj^cemu z wlasciwym wyprzedzeniem o potrzebie
dokonania w nim zmian,

• przedstawianie Zamawiaja^cemu propozycji przesuni^cia srodkow pomi^dzy
zadaniami i zmian we wniosku, a nast^pnie prowadzenie sprawy w tym zakresie w
porozumieniu z WWPE (niezwloczne informowanie Instytucji Wdrazajajcej/
Instytucji Posredniczajcej II stopnia o zamiarze dokonywania zmian w projekcie),

• przygotowywanie, weryfikacja finansowa kolejnych wnioskow o platnosc oraz
terminowe ich skladanie w WWPE,

• zatwierdzenie pod wzgl^dem merytorycznym dokument6w finansowo-
ksi^gowych oraz umow zawieranych w ramach realizacji projektu,

• terminowa sprawozdawczosd projektowa,
• utrzymywanie plynnosci finansowej projektu - dbanie o prawidlowe, zgodne z

umowa^o dofinansowanie i terminowe przekazywanie transz fmansowych
pomi^dzy WWPE (IW) i Gmina_ Ostr6wek/ Urz^dem Gminy w Ostrowku,
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• osi^gni^cie celu projektu oraz wskaznikow okreslonych we wniosku o
dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, a takze
zapewnienia trwatosci projektu zgodnie z:
- wytycznymi programowymi,
- obowiqzuja^cymi przepisami prawa krajowego i wspolnotowego, w szczeg61nosci
zasadami polityk wspolnotowych, w tym przepisami dotycz^cymi konkurencji,
udzielania zamowien publicznych, ochrona srodowiska oraz r6wnouprawnienia
kobiet i me_zczyzn,
- wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego obowi^zuj^cymi na dzieh

dokonania odpowiedniej czynnosci,
- wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania
wydatkow w ramach POIG,

• monitoring i ewaluacja projektu (monitoring prawidlowosci i terminowosci
dzialari przewidzianych w projekcie),

• wspolpraca z podmiotami upowaznionymi przez Instytucj? Zarz^dzaj^ca^
Instytucj? Posredniczajsq, Instytucje Wdrazaja^ca/ Instytucje^ Posrednicza^caJI
stopnia lub Komisje^ Europejska^ w zakresie: przekazywania tym podmiotom
wszelkich informacji i dokumentow dotycz^cych Projektu we wskazanym przez
nie zakresie i terminach, uczestnictwa w wywiadach i ankietach oraz badaniach
ewaluacyjnych,

• obecnosc podczas kontroli projektu,
2. Ponadto do zakresu obowiazkow nalezaj

• sporzajdzenie planu udzielania zam6wien,
• opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla potrzeb przeprowadzenia

post^powah o udzielenie zamowien publicznych w trybie przetargow
nieograniczonych tj. ogtoszen, specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
projektow umow, oraz okreslenie warto^ci zam6wien,

• przy goto wanie, na zajdanie zamawiajajcego, odpowiedzi i wyjasnien na zapytania i
odwolania wykonawcow do SIWZ,

• udzial w posiedzeniach komisji przetargowych w charakterze doradcy biegtego,
przy ocenie zlozonych przez wykonawc6w ofert, w ramach post^powari pod kajtem
zgodno^ci z trescia^ SIWZ,

• terminowe sporzqdzanie wnioskow o ptatnosc wraz z przy goto wani em zat^cznikow
w cze,sci dotycza^cej post^pu finansowego realizacji projektu,

• terminowe zamkni^cie i ostateczne rozliczenie projektu (po zakonczeniu realizacji
projektu wspolnie z wykonawca^ projektu rozliczy finansowo i merytorycznie
projekt, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym sporzajdzi kohcowy
wniosek o piatnosc i wprowadzi wszelkie uwagi wskazane przez Instytucj?
Wdrazajaca^do czasu zatwierdzenia koncowego projektu);
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4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1 . Oferta wspolpracy, zawieraja_ca kwot$ miesi|cznego wynagrodzenia brutto

(wszystkie koszty, w tym: skladki pracownika i pracodawcvl x 15 m-cy-
zgodnie ze wzorem stanowi^cym zala^cznik nr 1 .

2. Referencje potwierdzajajce po±a_dane dos~wiadczenie w pracy (kserokopie
swiadectw pracy i inne).

3. Inne dokumenty potwierdzajajce posiadane kwalifikacje i umieje.tnosci
niezb^dne w pracy na stanowisku obj^tym konkursem.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:
Usluga swiadczona od dnia 01.07.2014 r. do 30.09.2015 r.

6. FORMA I TERMIN SKLADANIA OFERT:
1. Oferty nalczy skladac do dnia 26 czerwca 2014r. du godz. 15.00 drogq

elcktroniczn^ na adres e-mailowy: im ustrowckfoimtcria.pl tytule wpisuja^c
,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrdwek " - oferta na
swiadczenie usJug doradczych w realizacji projektu (liczy si? data wplywu), lub w
formic pisemnej w siedzibie Zamawiajajcego, tj. Urz^du Gminy w Ostrowku,
Ostrowek 1 15, 98-31 1 Ostrowek (liczy si? data wplywu).

2. Oferty zlozone po terminie nie b?da^ rozpatrywane. W przypadku skladania oferty
poczta^ elektroniczna^ Oferent przesyla skany wszystkich dokumentow podpisane
zgodnie ze sposobem reprezentacji wykonawcy. W przypadku skladania oferty pocztq.
elektroniczna^ oferent wyloniony, jako wykonawca zamowienia obowiazany jest
najpozniej w dniu podpisania umowy dor^czyc Zamawiaja^cemu oryginal oferty.

Informacja o wyniku konkursu b^dzie umieszczona na tablicy ogtoszen w Urz^dzie
Gminy w Ostrowku oraz na stronie internetowej: www.ostrowek.bip.amina.pl

Zastr/c/enia:
Zamawiajajsy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia post^powania bez podawania
przyczyny.

7. KRYTERIUM WYBORU OFERT - CENA 100 PKT.
Wykonawca okreSla cen? realizacji zam6wienia poprzez wskazanie ceny brutto
obejmujajcej kwot^ podatku VAT i wszelkie inne koszty, ktorych poniesienie okaze si^
konieczne w celu nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia. Zamawiajajcy wybierze
oferty Wykonawcy na wykonanie zadania, ktora b^dzie zawierala najnizsza, cen? brutto
za calo^d zamowienia i b^dzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana
b?dzie wedhig nast^puja^cego wzoru:
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najnizsza cena ofertowa brutto
C= -x 100 pkt.

cena brutto oferty badanej

Wykonawca okreSla cen? realizacji zamowienia poprzez wskazanie ceny brutto.

Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiajajcego udziela Mieczysiaw Pawlak pod
numerem telefonu 43 841-50-23. Oferty zlozone po terminie zostana_ zwr6cone bez
otwierania.

WojtJiuMft̂ O s t row e k

Zj**̂ ***
mgrlnz. Ryszard Turek
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nr 1. Formularz ofertowy

(miejscowosc, data)

dane podmiotu
Gmina Ostrowek
98-311 Ostrowek 115

O i l K 1 A

W odpowiedzi na skierowane zapytanie dotycza^ce swiadczenia uslug doradczych w realizacji
prqjektu ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek"
wspolfinansowanego przez Uni^ Europejska^ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Os Priorytetowa:
Spoleczenstwo informacyjne - - zwi^kszanie innowacyjnos"ci gospodarki, Dzialanie 8.3
Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

oferujemy wykonanie zamowienia w pelnym rzeczowym zakresie za:

Kwota brutto zl (slownie ) miesiccznie

Kwota brutto miesieczna X 15 m-cy = kwota brutto calkowita
(slownie )

Deklarujemy termin realizacji zamowienia: od r. do r.
Os~wiadczamy, ze zapoznali^my si? z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPELNIENIU WARUNK6W UDZIALU W POSTEPOWANIU OFERTOWYM

Oswiadczamy, ze spemiamy warunki udzialu w post^powaniu, dotycza^ce w szczegolnosci:
1) Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa mikladajq. obowiqzek ich posiadania,
2) Posiadania odpowiedniej wiedzy i do^wiadczenia,
^mina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrbwek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
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3) Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym do wykonania zamowienia,
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiaja^cej wykonanie Zamowienia.

Oswiadczamy, ze nie zachodza^ okolicznosci wylajczajajce z ubiegania si^ o zamowienie, w
szczegolnosci:
1) Nie wszczeto wobec nas post^powania upadlosciowego, ani nie ogloszono upadlo^ci,
2) Oferent nie jest osoba^ fizyczna^ prawomocnie skazana^ za przest^pstwo popelnione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego lub za inne przestej>stwo
popehiione w celu osiaj»nie_cia korzysci majajtkowych,
3) Oferent nie jest osoba^ prawna^, ktorej urz^duja^cych czlonkow wladz skazano za
przest^pstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
albo inne przest^pstwo popelnione w celu osiajmi^cia korzysci majajkowych.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy
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