Zamawiający:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługi sprawozdawczości i monitoringu w projekcie dofinansowanym w ramach
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy
pn.: ”Inżynieria Materiałowa – Ciekawe studia, pewna przyszłość”.

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: od 08.10.2012r. do 19.10.2012r.

Opis projektu
Czas trwania projektu: 01.08.2012 – 31.10.2015r.
Miejsce realizacji projektu:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
oraz
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice
Opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi sprawozdawczości i monitoringu w projekcie pn.: ”Inżynieria
Materiałowa – Ciekawe studia, pewna przyszłość”, współfinansowanym z EFS w ramach
POKL w terminie od 01.11.2012 r. do 31.10.2015r.
Realizacja usługi monitorowania projektu polega w szczególności na:
- monitorowaniu prawidłowego przebiegu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem
i budżetem,
- wsparciu merytorycznym w zakresie procedur oraz sposobie prowadzenia projektu,
- monitorowanie ryzyka w projekcie,
- nadzorze nad bieżącą dokumentacją,

- bieżących kontaktach z Instytucją Pośredniczącą w zakresie prawidłowego prowadzenia
zarządzanego projektu,
- świadczeniu usług doradczych związanych z kontrolami projektu przez organy do tego
uprawnione,
- niezwłocznym, pisemnym informowaniu Zamawiającego o nieprawidłowościach
w projekcie.
Realizacja usługi sprawozdawczości polega w szczególności na:
- opracowaniu i przekazywaniu wniosków o płatności częściowe i końcową w ramach
projektu,
- analizie ilościowej i jakościowej wydatków rozliczanych w ramach wniosku o płatność,
- analizie zgodności poniesionych wydatków z założeniami projektu,
- niezwłocznym informowaniu Zamawiającego na podstawie wniosków o płatność
o wszelkich odstępstwach od planowanych osiągnięć wskaźników monitorowanych w ramach
procesu sprawozdawczości,
- aktualizacji harmonogramów płatności,
- przygotowaniu korekty wniosków o płatność na wniosek: Zamawiającego (autokorekta)
lub Instytucji Pośredniczącej,
- kontaktach z Instytucją pośredniczącą w zakresie analizy, modyfikacji i zatwierdzenia
wniosków o płatność,
- niezwłocznym, pisemnym informowaniu Zamawiającego o nieprawidłowościach
w projekcie wykrytych podczas procesu sprawozdawczego.

Kryterium wyboru oferty:
1. Cena brutto – 100%,
Oferta z najniższą ceną za wykonanie zamówienia otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty
otrzymają punkty zgodnie ze wzorem: 100 x (najniższa cena spośród złożonych ofert/cena
oferty
badanej).
Ponadto
wymagane
jest
doświadczenie
w
zakresie
koordynowania/zarządzania/monitorowania i sprawozdawczości projektów realizowanych w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ocena ofert ma charakter niejawny. Organizator Postępowania dokona oceny ofert pod
względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
Sposób i termin złożenia oferty
Ofertę należy składać osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną do 19 października 2012 r.
do godziny 9.00.
Oferta powinna zawierać
- odniesienie do kryteriów wyboru:
- wykaz zarządzanych (koordynowanie/zarządzanie/monitorowanie i sprawozdawczość)
projektów z podaniem: numeru priorytetu, numeru Działania/Poddziałania POKL, tytułu
projektu, nazwy projektodawcy, roli oferenta w projekcie (projektodawca, partner, dostawca
usługi w zakresie zarządzania/sprawozdawczości), budżetu projektu,
- CV osoby posiadającej doświadczenie w zakresie wymienionym w kryteriach wyboru,

- cena brutto za 1 miesiąc realizacji usługi
Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. Pol. Śl.,
tel. (32) 603 41 00,
Pokój: 122,
e-mail: jerzy.labaj@polsl.pl
Zawiadomienie o wybraniu zwycięskiej oferty. Zawarcie umowy.
Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich
Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa zostanie zawarta z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie w wyniku
złożenia wniosku do dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (PO KL) Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy pn.: ”Inżynieria Materiałowa – Ciekawe studia,
pewna przyszłość”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania
przyczyn. W przypadku odwołania postępowania oferentom nie przysługują wobec
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.
Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN).
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą, czytelną techniką.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku Postępowania. Organizator Postępowania nie odpowiada za koszty
poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

