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Biała Podlaska, 21.01.2013r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/W/2013 
  

 W związku z realizacją projektu współpracy międzynarodowej pt.: „TEAM” Turystyka – Ekologia – 

Aktywność - Zarządzanie w ramach  osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania składa zapytanie ofertowe. 

1. Zamawiający: 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania   

ul. Bialska 30  

21-542 Leśna Podlaska 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Koordynacja projektu finansowanego przez Unię Europejską z osi 4 LEADER Programu Rozwoju  

Obszarów Wiejskich pod tytułem „TEAM” Turystyka – Ekologia – Aktywność - Zarządzanie, poprzez:  

-monitoring rezultatów projektu,  

-sprawozdawczość w zakresie przewidzianym w projekcie,  

-nadzór nad sprawną i zgodną z harmonogramem realizację projektu,  

-przygotowanie wniosków o płatność i kontakty z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Lubelskiego.  

-Utrzymywanie kontaktu i uzgadnianie zadań z Partnerami projektu międzynarodowego w języku 

angielskim.  

-Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu oraz przygotowywanie informacji 

medialnych dot. realizacji projektu i jego efektów.  

Zadanie będzie realizowane w oparciu o umowę cywilnoprawną, jednak zamawiający zastrzega sobie 

prawo określenia ilości godzin pracy w miesiącu (do 80 godz./mc.).  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia od podanej przez oferenta kwoty brutto, składek na 

obowiązkowe świadczenia społeczne, oraz inne obciążenia publicznoprawne (leżących po stronie 

zamawiającego).  

 

3. Termin realizacji zamówienia 01.02.2013r. do 30.06.2014r. 

 

4. Sposób przygotowania oferty: 

 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę 

upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na koordynację - TEAM”.  

Zamawiający nie przewiduje zlecania zadania podwykonawcom.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwość realizacji części zamówienia. 

 

Do Oferty należy dołączyć: 

1. CV oraz dokumenty poświadczające doświadczenie Oferenta na podobnym stanowisku w projekcie 

zawierającym współpracę międzynarodową. Dokumentami poświadczającymi doświadczenie są kserokopie:  

- umowy o pracę,  

- umowy zlecenia,  

- umowy o dzieło,  

- sprawozdanie końcowe projektu z zaświadczeniem o koordynacji,  

- rozliczenie projektu z zaświadczeniem o koordynacji. 

2. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (Certyfikat). 

 

Oferta powinna zawierać obliczenia w następującym formacie: 

 

a) Stawka za mc = ………..zł brutto 
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5. Warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu: 

- warunkiem dopuszczenia do udziału w postępowaniu jest doświadczenie na podobnym 

stanowisku w projektach międzynarodowych oraz znajomość języka angielskiego 

potwierdzona certyfikatem (wybór na zasadzie: spełnia-nie spełnia). 

 

6. Kryteria wyboru oferty: 

-wybór najkorzystniejszej oferty, spośród spełniających warunek udziału w postępowaniu, 

nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena – 100% 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 

Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego lub  pocztą (decyduje data wpływu do biura BLGD) 

na adres: 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania 

Ul. Jana Pawła II 22 

21-500 Biała Podlaska 

 

Ofertę złożyć należy do dnia 29.01.2013r. do godz. 15.30 


