
Projekt „Kompleksowy program szkoleń dla pracowników Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Sierakowo dnia 03.01.2011 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 

 

 

Wybór Kierownika projektu pn. „Kompleksowy program szkoleń dla pracowników Ferrpol Bracia 
Matuszewscy sp. z o.o.” 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o., ul. Poznańska 3, Sierakowo, 63-900 Rawicz 
 NIP 699-183-23-30, 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje: 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków koordynator projektu pn. „Kompleksowy 
program szkoleń dla pracowników Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wymiarze 24 
miesięcy. 
Płatności dokonywane będą co miesiąc. 
Szczegółowy zakres obowiązków Zleceniobiorcy obejmuje: 
- koordynowanie działań związanych z  realizacją projektu 
- ustalenie harmonogramu szkoleń oraz rezerwacje wszelkich zasobów 
- nadzór nad personelem zaangażowanym w realizacje projektu 
- przeprowadzenie działań promocyjnych 
- przeprowadzenie rekrutacji 
- zarządzanie projektem 
- wybór trenerów 
- utrzymanie kontaktów z Instytucją Pośredniczącą 
- odpowiada za prawidłowe i terminowe sporządzanie wniosków o płatność, sprawozdań 
- monitorowaniu zaplanowanych wskaźników 
- prowadzeniu bieżącej i końcowej ewaluacji projektu 
- wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej realizacji projektu 
 

3. Wymagane kwalifikacje Oferentów: 
Oferenci muszą spełniać następujące wymogi: 
- posiadać wykształcenie wyższe 
- co najmniej 5 staż zawodowy  
- min. 3 lata doświadczenia w realizacji programów finansowanych ze środków unijnych, w tym    
  szczególnie w ramach PO KL 
- mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzystać z pełni praw publicznych 
- posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku 
- osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

4. Termin wykonania zamówienia: 
Projekt trwać będzie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. 

 



5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania 
się z Wykonawcami jest pan Sławomir Becelewski. 

 
6.  Sposób przygotowania oferty: 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna być: 
- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia, ,Formularza  ofertowego''. Wprowadzenie przez 
Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ,,Formularzu ofertowym'' spowoduje odrzucenie oferty. 

 
7. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: 
poczty elektronicznej na adres: ferrpol@ferrpol.com.pl, faksem na nr: 65-546-26-47, 
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z 
o.o., ul. Poznańska 3, Sierakowo, 63-900 Rawicz, do dnia 10.01.2011. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.01.2011. a wyniki i wybór najkorzystniejszej 
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. 
z o.o., ul. Poznańska 3, Sierakowo, 63-900 Rawicz,  oraz na stronie  internetowej pod 
adresem  www.ferrpol.com.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. ferrpol.com.pl 

 
8. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert: 

- kwalifikacje i doświadczenie zawodowe - 50 % 
- cena – 50% 
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu o kryteriów, otrzyma 
najwyższą ilość punktów. 
Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, zostanie wybrana  osoba z dłuższym stażem 
zawodowym. 
         Z wyrazami szacunku, 
         Sławomir Becelewski                                                               
Załączniki:  
1. Wzór formularza ofertowego. 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego – formularz  

ofertowy 
................................................... ........................................... 
Imię i nazwisko oraz adres Oferenta miejscowość i data 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Kierownika projektu pn. 
„Kompleksowy program szkoleń dla pracowników Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.” 
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1 
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
przedmiotowym Zapytaniu ofertowym: 
 
1.Oświadczam, iż posiadam następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: 
a) posiadam wykształcenie ………………………………………………………; 
b) mam dodatkowe kwalifikacje: (wskazać posiadane certyfikaty, specjalistyczne kursy 
i uprawnienia) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
c) posiadam ………….-letni staż zawodowy 
d) legitymuję się doświadczeniem w realizacji programów finansowanych ze środków unijnych, w 
tym  szczególnie w ramach PO KL 
 tj: 
� posiadam ………… lat zatrudnienia na stanowiskach ……………………………… 
związanych z realizacją programów finansowanych ze środków unijnych (należy wskazać 
stanowisko, miejsce zatrudnienia i zakres obowiązków związanych z realizacją programów 
finansowanych ze środków unijnych 
� posiadam ………… lat zatrudnienia na stanowiskach związanych z przygotowaniem 
i realizacją projektów edukacyjnych, szkoleniowych (należy wskazać liczbę przygotowanych i/lub 
koordynowanych projektów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z tytułami i źródłem 
finansowania) 
 
2. Proponowane wynagrodzenie za realizację zadań: 
A. wynagrodzenie w ujęciu miesięcznym brutto (z podatkiem VAT) ……………….PLN 
B. całkowite wynagrodzenie (wynagrodzenie w poz. A x 24 miesięcy)  ………………. PLN   
 
3. Oświadczam, że: 
a) akceptuję termin i warunki realizacji usługi przedstawione w zapytaniu ofertowym; 
b) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się dostarczyć dokumenty potwierdzające 
wykształcenie, doświadczenie zawodowe i dodatkowe kwalifikacje, przedstawione w niniejszej 
ofercie; 
c) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzystać z pełni praw publicznych 
d) posiadam stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku 
e) nie byłem/am skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
f) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. 
 

.............................................. 
           /podpis Oferenta/ 


