
 

 

 

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług rozliczania i sprawozdawczości 

w ramach projektu „Pod jednym dachem z innowacją” 

 

Opole, dnia 23 czerwca 2014 r. 

 

W związku z realizacją przez Monier Braas Sp. z o. o. projektu  pt. „Pod jednym dachem z innowacją” 

dofinansowanego z EFS - Poddziałanie 8.2 Transfer Wiedzy 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery 

nauki i przedsiębiorstw - 1/POKL/8.2.1/2013 zapraszamy do złożenia szczegółowej oferty obejmującej 

swym zakresem usługi objęte niniejszym zapytaniem.  

 

OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU 
 

Celem projektu jest przygotowanie Monier Braas do 30.06.2015 roku do wdrożenia innowacji 

organizacyjnej dotyczącej Systemu Zarządzania wiedzą wykorzystujące innowacyjne rozwiązania 

naukowe.  

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Czas trwania projektu od  01.06.2014 do 30.06.2015  

Planowany czas realizacji usługi objętej postępowaniem: od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015.  

Miejsce realizacji projektu: Opole 

Planowane działania merytoryczne w projekcie  

 szkolenia: 3 dni szkoleniowe,  

 usługi doradcze: 97,5 godziny doradztwa organizacyjnego. 

Forma wkładu własnego: brak 

Wartość projektu: 380 000,00 PLN netto 

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 8 

Ilość podmiotów objętych projektem (Beneficjentów pomocy): 1 

Liczba personelu zarządzającego ujęta we wniosku: 1 

Koszty pośrednie: rozliczane na podstawie rzeczywistych kosztów. 



 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia w zakresie zarządzania projektem, sprawozdawczości 

i jego rozliczania, w sposób gwarantujący realizację projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, umową o dofinansowanie oraz wytycznymi 

i innymi dokumentami wskazanymi przez Instytucję Pośredniczącą. Warunkiem realizacji przedmiotu 

zamówienia jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. 

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

79421000-1  Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych 
 

 

Szczegółowy zakres usługi oferenta wchodzący w skład usługi na etapie realizacji projektu (po 

podpisaniu umowy o dofinansowanie): 

1. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla pracowników Zamawiającego zaangażowanych 

w realizację projektu dot. zasad realizacji projektów EFS.  

2. Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie zapewnienia zgodności realizacji projektu 

z Umową o Dofinansowanie Projektu, Systemem realizacji POKL.   

3. Opiniowanie ewentualnych aneksów do Umowy o Dofinansowanie w całym okresie trwania 

Projektu.  

4. Przygotowywanie wystąpień do Instytucji Pośredniczącej (IP) informujących o wszelkich 

zmianach w Projekcie oraz przygotowywanie dokumentów związanych ze zmianami 

w projekcie. 

5. Współdziałanie w udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi oraz współpracy z Zamawiającym 

podczas przygotowania odpowiedzi na zapytania kierowane przez IP lub inne podmioty 

upoważnione przez właściwe przepisy prawa. 

6. Bieżące kontakty z IP w zakresie realizacji projektu na podstawie stosownych upoważnień 

(np. uzyskiwanie bieżących interpretacji IP, uzyskiwanie odpowiedzi na zapytania). 

7. Monitorowanie poziomu wykorzystania budżetu projektu na podstawie danych otrzymanych 

z księgowości projektu. Raportowaniu Zamawiającemu, który podejmuje decyzje 

o działaniach zapobiegawczych/korygujących.  

8. Monitorowanie osiągnięcia założonych celów i rezultatów Projektu (comiesięczne 

raportowanie Zamawiającemu). 

9. Współpraca z pionem księgowości Zamawiającego na etapie przygotowania, sporządzania 

i przekazywania dokumentacji umożliwiającej rozliczenie finansowe Projektu.  

10. Kontrola planowanych wydatków pod kątem ich kwalifikowalności.  

11. Weryfikacja poprawności opisu dokumentów finansowych w zakresie zgodności z wymogami 

IP. 



 

 

 

12. Określenie sposobu obiegu i standardu opisu dokumentów projektu, w tym dokumentów 

finansowych. 

13. Sporządzanie wniosków o płatność częściową i końcową wraz z niezbędnymi załącznikami 

a także ewentualna korekta wniosków o płatność.  

14. Prowadzenie bazy danych Beneficjentów Ostatecznych Projektu (PEFS) - pod warunkiem 

uzyskania przez Zamawiającego zgody IP. 

15. Przygotowanie i przekazanie trenerom zestawu standardów EFS obowiązujących osoby 

realizujące szkolenia w projekcie. Aktywne uczestnictwo w kontrolach projektu 

przeprowadzanych przez IP lub inne uprawnione instytucje (wsparcie w zakresie 

przygotowania się do audytu; przygotowywaniu ewentualnych wyjaśnień w trakcie kontroli 

itp.).  

16. Prowadzenie systematycznych audytów wewnętrznych projektu.  

17. Zarządzanie dokumentacją projektu: przygotowaniu i weryfikacja poprawności i kompletności 

dokumentów dot. szkoleń (np. zgłoszenia szkoleń, dzienniki zajęć, ankiety, testy wiedzy), 

kontrolowanie prawidłowości archiwizacji wszystkich dokumentów funkcjonujących 

w projekcie, przy zachowaniu zasad ustawy o ochronie danych osobowych.  

18. Wsparcie w wypełnianiu obowiązków związanych z informacją i promocją (m.in. kontrola 

zgodności wizualizacji projektu z wytycznymi). 

19. Przygotowanie raportów okresowych z realizacji projektu i raportu końcowego.  

20. Udział w spotkaniach  Komitetu Sterującego (1 spotkanie na 3 miesiące). 

 

KRYTERIA OCENY OFERTY:   
 

1. Doświadczenie w zakresie prowadzenia sprawozdawczości i rozliczeń w projektach 

doradczych i/lub szkoleniowych: liczba projektów zrealizowanych w latach 2009-2014 

współfinansowanych z EFS w ramach POKL (projekty zamknięte-dla firm) (min. 3 projekty 

2 pkt.; 4 – 6 projektów dodatkowe 0,5 pkt.; powyżej 7 dodatkowe 0,5 pkt.  za zrealizowany 

projekt). 

2. Doświadczenie w zakresie prowadzenia sprawozdawczości i rozliczeń w projektach: liczba 

projektów doradczych i/lub szkoleniowych zrealizowanych w latach 2009-2014 o wartości 

min. 400 tys. zł współfinansowanych z EFS w ramach POKL (projekty zamknięte-dla firm) 

(min. 3 projekty 2 pkt., 4 – 6 projektów dodatkowe 0,5 pkt.; powyżej 7 dodatkowe 0,5 pkt.  za 

zrealizowany projekt). 

3. Dysponowanie odpowiednią kadrą do realizacji usługi – osoba odpowiedzialna za 

rozliczanie i sprawozdawczość: liczba lat doświadczenia w rozliczaniu projektów doradczych 



 

 

i/lub szkoleniowych współfinansowanych z EFS w ramach POKL (min. 3 lata 2 pkt, 4-5 

dodatkowe 0,5 pkt, powyżej 5 lat- dodatkowe 0,5 pkt.). 

4. Cena za usługę: cena netto za 1 miesiąc usługi (ocena: oferta zawierająca najniższą cenę 

otrzyma 2 pkt, a każda następna zgodnie z wzorem: liczba punktów oferty = (cena oferty 

najniższej x 2) / cena oferty ocenianej). 

 

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma uzyskanych punktów wyliczona z uwzględnieniem ww. 

kryteriów punktowych.  

  

Złożenie oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 lipca 2014 r. włącznie, w siedzibie firmy 

Monier Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 23, Opole , lub przesłać pocztą bądź mailowo na adres:  

joanna.scibor@monier.com oraz joanna.wrzeszcz-karpiel@monier.com (decyduje data wpływu do 

Zamawiającego).  

W przypadku przesłania oferty mailowo należy załączyć podpisane skany oświadczeń (zał. 1 do 

zapytania). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury wyboru, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

W przypadku, gdy więcej niż jedna oferta otrzyma najwyższą punktację Zamawiający wybierze ofertę 

o niższej cenie. 

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zapytania.  

Osoba do kontaktu 

Joanna Ścibor  

Email: joanna.scibor@monier.com 

Telefon:  785700119 
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