
                 

                   
Węgliniec, dnia 15 maj 2013 r.

MGOPS/013/2013/POKL/7.1.1 

Zamawiający:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sikorskiego 40
59 – 940 Węgliniec

tel.: 75 77 11 049, 75 77 12 144,  fax: 75 77 12 508
e-mail: opswegliniec@poczta.onet.pl

Zapytanie ofertowe 

dotyczące zatrudnienia specjalisty ds. zamówień publicznych

Na podstawie art. 4 pkt  8 Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz.  
759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami) zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie 
usługi na stanowisku  Specjalista do spraw zamówień publicznych 

1). Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi na stanowisku  Specjalista do spraw zamówień 
publicznych 
Praca na stanowisku Specjalisty do spraw zamówień publicznych, w ramach projektu systemowego Ty 
też potrafisz! Mobilizacja – Aktywność – Praca współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna (umowa – zlecenie), w wymiarze: 4 godziny miesięcznie.
Przewidywany termin zatrudnienia: maj – październik 2013 r. 

2). Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Udział w przygotowaniu dokumentacji z zakresu zamówień w ramach realizowanego projektu
2. Przeprowadzenie procedury zamówień publicznych w ramach zadania „Aktywna integracja” m.in. 

wybór wykonawcy szkoleń, konsultacji i kursów dla uczestników projektu.
3. Formalno – prawna ocena składanych ofert. 
4. Udzielanie bieżących porad zespołowi projektowemu w zakresie prawa zamówień publicznych.
5. Przestrzeganie procedur i wytycznych związanych z realizacją projektu.
6. Prowadzenie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi 

i przepisami.
7. Współpraca z Zamawiającym.
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3).Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe.
2. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – 

minimum 2 lata.
3. Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
4. Znajomość europejskiego ustawodawstwa i zasad udzielania zamówień publicznych w ramach 

programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
5. Znajomość zasad kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4). Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej i umieścić w zamkniętej kopercie 
opatrzonej napisem: „Oferta – Specjalista ds. zamówień publicznych”.

2. Ofertę należy złożyć na załączonym druku do zapytania ofertowego – zał. Nr 1 do niniejszej oferty.
3. Do oferty należy dołączyć:

a) CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
przesyłanym CV dla potrzeb niezbędnych procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz. 926 z późn. zm.), 
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu,
c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu 
pełni praw publicznych,
d) oświadczenie  kandydata,  iż  nie  był  skazany  prawomocnym  Wyrokiem  Sądu  za  umyślne  
przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów finansowanych w ramach POKL, 
jak  również  innych  programów  NSRO  –  zał.  Nr  2  do  niniejszej  oferty.  

5). Miejsce i termin złożenia oferty:
a) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 40
59 – 940 Węgliniec

b) Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie (decyduje data wpływu) w terminie: 29 maj 2012 r. do godz. 
12.00    

6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Najniższa cena 100% cena brutto za wykonane usługi.
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7. Dodatkowe informacje:

a) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z 
wybranymi  oferentami.  Ponadto  informacja  o  wyborze  zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowe 
Urzędu  Gminy  i Miasta  Węgliniec  oraz na  tablicy  ogłoszeń Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Węglińcu.
b) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez 
podania przyczyn. 
c) Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Kaleta, tel. 75 77 12 144 wew. 25

Załączniki do niniejszego zapytania:

Załącznik Nr 1 (oferta)
Załącznik Nr 2 (oświadczenie) 
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Załącznik Nr 1

                                                                                                                                           ……………………….
          (miejscowość, data)

………………………………………

………………………………………
    (imię i nazwisko, adres)                                      

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Sikorskiego 40
59-940 Węgliniec

OFERTA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonywanie  usługi na stanowisku Specjalisty do spraw 

zamówień publicznych  

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za 

cenę brutto za 1 godzinę zegarową ________x 24 godziny = _________________________zł  (słownie: 

……...................................................................………...............................................………),

1. Zobowiązuję się do wykonania usługi w terminach określonych w „Zapytaniu ofertowym”.

2. Oświadczam,  że  zawarte  w  „Zapytaniu  ofertowym”  warunki  akceptuję  i  zobowiązuję  się,   w 

przypadku  przyjęcia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach.

3. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Załącznikami do oferty są:

            ……………………………………

            ……………………………………                              ………………………………..
……………….................................…………                                          ( podpis)

……………….................................…………                                    

……………….................................…………
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Załącznik nr 2 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 40
59 – 940 Węgliniec

O Ś W I A D C Z E N I E 
…...................................................
imię i nazwisko

…..................................................

…..................................................
adres zamieszkania

Ja, niżej podpisana/y ….............................................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym ….............................................., obiegając się o zatrudnienie na stanowisku Specjalisty do 
spraw zamówień publicznych w ramach projektu systemowego Ty też potrafisz! Mobilizacja –  Aktywność –  Praca, 
realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu, oświadczam, że:

1. Jestem/ nie jestem * zatrudniona/y  w instytucjach uczestniczących w realizacji PO Kl tj. Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, 
Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej ** 
Forma zatrudnienia ***: umowa o pracę w wymiarze …...............................................................................................,
umowa zlecenie, umowa o dzieło, inna forma - …........................................................................................................*,
zajmowane stanowisko …...............................................................................................................................................,
nazwa instytucji ….........................................................................................................................................................

2. Jestem/ nie jestem * zatrudniona/y w innym projekcie finansowym w ramach PO KL, jak również w ramach innych 
programów NSRO 
Forma zatrudnienia ***: umowa o pracę w wymiarze …...............................................................................................,
umowa zlecenie, umowa o dzieło, inna forma - …....................................................................................................*,
zajmowane stanowisko …........................................................................................................................................,
nazwa instytucji …...................................................................................................................................................

3. W przypadku zatrudnienia mnie na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu systemowego 
Ty też potrafisz! Mobilizacja – Aktywność – Praca, nie będzie zachodził konflikt interesów ani podwójne finansowanie 
w związku z innymi wykonywanymi przeze mnie zadaniami służbowymi.

4. W przypadku zatrudnienia mnie na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu systemowego 
Ty też potrafisz! Mobilizacja – Aktywność – Praca, obciążenie wynikające z zaangażowania w realizację zadań w więcej 
niż jednym projekcie nie będzie wykluczało możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych 
mi zadań, oraz zobowiązuję się do:
a) prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów,
b) przełożę Zleceniodawcy ewidencję, o której mowa w pkt a, w odniesieniu do okresu realizacji projektu Ty też 
potrafisz! Mobilizacja – Aktywność – Praca. 

* niepotrzebne skreślić
** należy podkreślić właściwą instytucję
*** jeśli dotyczy

......................................................................................
             (data, czytelny podpis, imię i nazwisko)
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