
 

Kwidzyn, dnia 10.08.2020r 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań koordynatora wsparcia 
w projekcie  „Eko-Szansa w uniwersytetach ludowych" realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

 
1. Zamawiający: 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn 
 

2. Przedmiot zamówienia:  
Realizacja zadań koordynatora wsparcia w projekcie  „Eko- Szansa w uniwersytetach ludowych" 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Zakres zadań koordynatora wsparcia: 
1) Współpraca z opiekunem grupy przez cały okres realizacji projektu. 
2) Uruchomienie partnerstwa na terenie lokalnego środowiska wspomagającego organizację  

w procesie rekrutacji oraz przy przeprowadzeniu skutecznego wsparcia edukacyjnego. 
3) Opracowanie szczegółowego planu rekrutacji.  
4) Bezpośrednie docieranie do beneficjentów na etapie rekrutacji, promocji projektu oraz przez 

cały czas trwania projektu.    
5) Przeprowadzenie rekrutacji. 
6) Opracowanie programu i realizacji kursu. 
7) Przeprowadzenie analizy potrzeb dodatkowego indywidualnego wsparcia doradczego dla 

beneficjentów.  
8) Wyszukanie w lokalnym środowisku osób o profilu kompetencyjnym gwarantującym dobry, 

wrażliwy, równorzędny stosunek do beneficjentów, a także osób o wysokim stopniu 
profesjonalizacji w danej dziedzinie. 

9) Pomoc w przeprowadzeniu walidacji. 
10) Udział we wszystkich szkoleniach partnerstwa. 
 

3. Szczegóły realizacji zamówienia: 
Łączny czas realizacji zadania wynosi  1.820 godzin w trakcie 13 miesięcy,  średnio 140 godzin 
miesięcznie, co zostanie potwierdzone miesięczną ewidencją czasu pracy.  
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu 
każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku/faktury, nie później niż do 
dnia 10 każdego miesiąca oraz przedłożeniu ewidencji czasu pracy.  
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę 
rachunku/faktury. 
 

4. Miejsce realizacji:   
województwo pomorskie, powiat kwidzyński, Kwidzyn 
 

5. Okres realizacji:   
od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 (13 miesięcy) 



 

6. Warunki udziału w zamówieniu/ Inne istotne warunki zamówienia: 
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą osoby/podmioty spełniające poniższe 
kryteria, oceniane na podstawie złożonych dokumentów. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej 
wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.  
 
Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia oraz 
posiadać zdolność do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że: 
1. Posiada wykształcenie wyższe.  
2. Posiada doświadczenie w realizacji i/lub kierowaniu projektów społeczno-przyrodniczych 

(min. 2 lata) 
3. Posiada znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet). 
4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.  
 
Mile widziane prawo jazdy kat. B oraz umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu 
pracy, sumienność i rzetelność,  

 
7. Dodatkowe warunki i informacje 

Zamawiający nie wymaga posiadania szczególnego potencjału technicznego. 
Zamawiający nie wymaga przedstawiania sytuacji ekonomicznej i finansowej od Oferenta. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcą wyłącznie 
w formie pisemnego aneksu z następujących powodów: 
 uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, 
 obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 
 okoliczności siły wyższej, 
 zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
 otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, 

terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający 
zostanie zobowiązany. 

 
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów: 

Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy winni złożyć dokumenty: 
1) Oferta  - przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
2) CV osoby wykonującej zamówienie. 
3) Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje. 
4) Oświadczenie potwierdzające wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia 

w Załączniku nr 1 wraz z wykazem usług stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 

praw publicznych w Załączniku nr 1 
6) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Załączniku nr 1 

 
9. Kryterium wyboru: 

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, uwzględnia się zasadę, zgodnie z którą dokonywanie 
wydatków musi następować w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania 
najlepszych efektów w stosunku do planowanych nakładów. 
 
Zamawiający przeprowadza ocenę ofert zgodnie z wymaganiami opisanymi przez niego  
w zapytaniu ofertowym. 
 



 

Zamówienia udziela się Oferentowi, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Za ofertę 
najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną.  
W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa do złożenia ofert 
dodatkowych, przy czym oferty dodatkowe nie mogą mieć cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych może być powtarzane do 
osiągnięcia skutku tj. możliwości wyboru oferty z najniższą ceną. 
 
Zamawiający może wystąpić do Oferenta o stosowne wyjaśnienia/uzupełnienia w razie 
wątpliwości co do treści składanych ofert, w tym również wątpliwości dotyczących ceny 
 
Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wątpliwości 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym również wątpliwości dotyczących ceny. 

 
10. Sposób składania  oferty: 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego,  w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana przez upoważnioną 
osobę. Podana w ofercie wartość powinna być w kwocie brutto.  
W przypadku składania wersji papierowej oferta powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie 
opatrzonej napisem „Zapytanie ofertowe na realizację zadań koordynatora wsparcia w projekcie  
„Eko- Szansa w uniwersytetach ludowych".  
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

11. Miejsce i termin złożenia ofert:. 
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, ul. Miłosna 1,  
82-500 Kwidzyn lub przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub elektronicznie na adres 
email: sekretariat@ekokwidzyn.pl 
Ofertę należy złożyć do dnia 20.08.2020r. godz. 15.00. W przypadku wysłania oferty pocztą  
o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do zamawiającego.  
 

12. Miejsce i termin otwarcia oferty: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.08.2020r. w siedzibie Zamawiającego . 
O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni 
drogą telefoniczną lub elektroniczną. 
 

13. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienia w imieniu zamawiającego: 
Wojciech Wąszewski, tel.: 55 261 37 97 

 
 
 
 
Klauzula informacyjna RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa,  

ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn- Ewa Romanow-Pękal. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację zadań koordynatora 
wsparcia w projekcie  „Eko-Szansa w uniwersytetach ludowych" realizowanego w ramach 



 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w formie zapytania ofertowego; 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wskazany w umowie  
o dofinansowanie projektu.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć  
w postępowaniu oraz  do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest 
zawarcie umowy.  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

7. Posiada Pani/Pan: 
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

 zastrzeżeniem przypadków, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych,  
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 

 
 

 


