
     Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora  
nr 1/2015/F Samorządowej Administracji  

Placówek Oświatowych z dnia 30 kwietnia 2015 r.  

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Zamawiający – Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku, zgodnie z art. 4 
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na 
realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 
30 000 euro dla zadania pn. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Warunkowe wykonanie zamówienia pn: usługa rozliczania projektu (przez co rozumie się 
przygotowywanie części finansowej wniosków o płatność) pn. „Czerwony pasek w zasięgu ręki – 
kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak” nr  RPWP.08.01.02-30-
0081/1 przygotowanego i złożonego w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 8.1.2. 
„Kształcenie ogólne - projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Wielkopolskiego o wartości całkowitej 430 563,70ł,  w tym kwota dofinansowania 408 963,70zł. 
Wykonanie zlecenia będzie uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania w ramach konkursu i 
podpisania umowy o dofinansowanie z właściwą Instytucją Pośredniczącą warunkującą 
finansowanie przedsięwzięcia. 
 
Zakres obowiązków:  

a) Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy w systemie 
SL2014, która będzie posiadała profil zaufany ePUAP i która w godzinach pracy 
Zamawiającego zobowiązania będzie do udzielania konkretnych, rzeczowych, rzetelnych, 
pełnych i aktualnych informacji koniecznych do prawidłowego realizowania przedmiotu 
Umowy; 

b) Przygotowywanie części finansowej wniosków o płatność oraz korekt do tych części 
wniosków zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności i umową o dofinansowanie 
oraz właściwymi Wytycznymi IZ RPO w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego ujętego w aktualnym harmonogramie płatności. Do części finansowej 
wniosku o płatność zalicza się następujące pola znajdujące się w systemie SL2014:  

 POSTĘP FINANSOWY (jeśli pojawi się w danym okresie rozliczeniowym);  

 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH (jeśli pojawi się w danym okresie 
rozliczeniowym);  

 WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO (jeśli pojawi się w danym okresie 
rozliczeniowym);  

 ZWROTY/KOREKTY (jeśli pojawi się w danym okresie rozliczeniowym);  

 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW (jeśli pojawi się w danym okresie 
rozliczeniowym);  

 ROZLICZENIE ZALICZEK (jeśli pojawi się w danym okresie rozliczeniowym);  

 DOCHÓD (jeśli pojawi się w danym okresie rozliczeniowym); 

 ZAŁĄCZNIKI (jeśli pojawi się w danym okresie rozliczeniowym) związane z 
postępem finansowym (skany dokumentów księgowych i potwierdzenia 
zapłaty/wyciągi bankowe i inne wymagane przez IZ RPO dokumenty związane z 
postępem finansowym i poniesionymi wydatkami). 

 Harmonogramu płatności po konsultacji z Zamawiającym. 
c) Nanoszenie uwag i poprawek do wniosków o płatność zgodnie z informacjami od 

Zamawiającego i IZ RPO.   
d) Bieżący kontakt z Opiekunem projektu z ramienia IZ RPO w zakresie finansowego 

rozliczania projektu.  
 



2. Termin składania ofert: do 7 sierpnia 2018 r.  
 
3. Termin realizacji zamówienia: VIII.2018 r. – VII.2019 r.  
 
4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: CENA – 100%  
 
5. Forma składania ofert: 
 

 osobiście pod adresem: ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak; 

 przesyłką kurierska lub pocztową pod adresem: ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak; 

 w formie elektronicznej (skanem) pod adresem mailowym: emilia.korzep@sapo.edu.pl 

 
6. Ogłoszenie wyników postępowania: najpóźniej do 10 sierpnia 2018 r. 
 
7. Sposób poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty: mail do oferentów z wynikami 
zapytania ofertowego.  
 
7. Osoba do kontaktu: 
 
Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku – Emilia Korzep (tel. 
728 810 634) 

 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie  
przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Samorządowej 
Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku nr 1/2015/F  z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
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Załącznik nr 1 
Pieczęć Oferenta: 

 
Zamawiający: 
Samorządowa Administracja  
Placówek Oświatowych 
ul. Leśna 8 
62-004 Czerwonak 

 
 

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym z dnia _____________________ podmiot: 
___________________________________ [pełna nazwa oferenta] z siedzibą w 
___________________________________ deklaruje wykonanie poniższej usługi 
współfinansowanej z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wyceną podaną w poniższej tabeli: 
 

Przedmiot oferty 
Łączna wartość usługi 

[netto] 

Podatek 
VAT 

[wskazać 
%]  

 

Łączna wartość usługi 

[brutto] 

 

 

 
Usługa rozliczania projektu  

 
 

   

 
 
Ponadto oświadczam, że jestem świadomy, iż realizacja usługi uwarunkowana jest 
otrzymaniem dofinansowania dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
………………………………………                                                                      dnia …………………………….. 
    Podpis oferenta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  
 
Ja niżej podpisany(a)……………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że ………………………………………………………………….. [pełna nazwa oferenta] nie jest 

powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii  prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa  

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)  

lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 
 
 
………………………………………                                                          dnia …………………………….. 
        Podpis oferenta 
 
 
 
 


