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Zapytanie ofertowe dotyczące koordynacji projektu  

 

1. Zamawiający: 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 

ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno 

NIP 843-161-36-22, REGON 361 649 815, KRS 0000559700 

tel. 59 83 35 930, e-mail biuro@lgdzc.pl, www.lgdzc.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją (przedmiot zamówienia, miejsce realizacji, termin, 

czas): 

 

Przedmiot zamówienia dotyczy pełnienia funkcji Koordynatora Projektu pn. „Rowerowy Projekt Współpracy” 

realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna 

grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w okresie 9 listopada 

2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.  

 

Specyfikacja zamówienia: 

Do obowiązków Koordynatora projektu będzie należało: 

1) przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji Projektu, w szczególności za terminowe i właściwe 

realizowanie Projektu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie zawartej z Samorządem 

Województwa Pomorskiego oraz wnioskiem o przyznanie pomocy; 

2) koordynowanie działań w ramach realizacji Projektu; 

3) bieżąca współpraca z Zamawiającym oraz partnerami Projektu; 

4) prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji Projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o 

przyznanie pomocy i budżetem oraz osiąganiem wskaźników; 

5) systematyczny monitoring przebiegu realizacji Projektu, w tym monitorowanie poziomu wydatków, 

wskaźników, celów i innych; 

6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o jakichkolwiek okolicznościach wymagających zmiany 

harmonogramu realizacji Projektu, w tym przede wszystkim zmiany mające wpływ na zakres, cele, czy 

rezultaty Projektu; 

7) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu; 

8) nadzór nad prawidłową realizacją umów z wykonawcami zadań projektowych, zawartych w związku z 

realizacją Projektu; 

9) terminowe przygotowanie wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami; 

10) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu oraz 

kontrahentów; 

11) nadzór nad prawidłową realizacją promocji projektu – zapewnienie zgodności wizualizacji materiałów 

informacyjno-promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu oraz Księgą Wizualizacji PROW 2014-

2020. 

 

Wymagania względem Wykonawcy: 

1) doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych. 

 

Przyjmujący zamówienie powinien złożyć następujące dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (Załącznik nr 1). 

2) Dokument potwierdzający doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów inwestycyjnych 

finansowanych ze środków unijnych. 

 

3. Kryterium oceny ofert: 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. 100% cena 

Cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru: 

 

𝐶𝑒𝑛𝑎 =
𝑁𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 𝑥 100% 
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- Cena oferty musi być skumulowana, aby uwzględniała realizację przedmiotu zamówienia za cały 

okres zamówienia oraz uwzględniała jego specyfikę. Cena musi zawierać wszystkie elementy 

cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności koszty wszystkich obowiązujących opłat i 

podatków, podatek VAT, inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

- Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

- Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane z 

realizacją zamówienia. 

 
4. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki: 

1) Wykonawca powinien posiadać osobowość prawną, posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Działalności 

Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego; 

2) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów inwestycyjnych finansowanych ze 

środków unijnych. 

 

5. Warunki płatności: 

 

Płatność nastąpi przelewem najpóźniej w terminie 14 dni po przedłożeniu faktury/ rachunku przez Wykonawcę 

po wykonaniu całości przedmiotu Zamówienia. 

 

6. Termin, miejsce i forma składania ofert: 

 

1) Termin składania ofert – do dnia 4 listopada 2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do siedziby 

Zamawiającego). 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w następujący sposób: pocztą lub osobiście w siedzibie 

Zamawiającego – ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno. 

3) Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

  
7. Sposób przygotowania oferty: 

 

1) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

2) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną. Wszelkie zmiany w treści ofert powinny być podpisane lub 

parafowane. 

4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w zapytaniu ofertowym. 

5) Oferta powinna: 

a) być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę 

Wykonawcy, numer telefony, numer NIP, zawierać czytelny podpis Wykonawcy, 

b) zawierać cenę brutto całości zamówienia. 

6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

7) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

8) Oferta, dla której zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania winna być 

sporządzona zgodnie z tymi wzorami, co do treści. 

 

8. Inne postanowienia: 

 

1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów działu w postępowaniu. 

2) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych 

od Wykonawcy. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa. 

4) Termin związania ofertą: do 90 dni od terminu składania ofert. 

5) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego 

zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego 

lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom. 
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6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania 

którejkolwiek ze złożonych ofert. 

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu: 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Katarzyna Lamot, tel. 59 83 35 930,  

e-mail biuro@lgdzc.pl. 

 

10. Załączniki: 

 

1) Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego. 


