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Gdańsk, 17. 03. 2011r. 

 

ZAMÓWIENIE NA WYŁONIENIE  

OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z 

PRZEBIEGIEM I ROZLICZENIEM PROJEKTU. 

ZAMÓWIENIE REALIZOWANE JEST W ZAKRESIE PROJEKTU 

WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH ŚRODKÓW 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, W RAMACH 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 

 

Znak postępowania: GD-4/2011 

 

Zamówienie realizowane jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami o których mowa w art. 
701 – 705 Kodeksu Cywilnego 

 

 
 
 

1. Beneficjent (Zamawiający): 
 

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  
Siedziba: 30-198 Kraków, ul. Myczkowskiego 4 
NIP: 677-22-17-576 
REGON: 356757405 
Faks do korespondencji w sprawie Zapytania: (58) 520-46-71 
E-mail do korespondencji w sprawie Zapytania: tomaszgzowski@mimowszystko.org 
 
 

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WP 2007 – 2013 

Ekologiczne, nowoczesne, odnawialne źródła ciepła dla ośrodka 
Terapii Dziennej w Lubiatowie  
Oś Priorytetowa 5  „Środowisko i energetyka przyjazna środowisku”  
Działanie 5.4. „Rozwój energii opartej na źródłach odnawialnych”  

 
3.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na nadzorowaniu i 
koordynowaniu działań w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego 
na: „Wykonaniu instalacji grzewczo – klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej w 
przebudowywanym i rozbudowywanym budynku hali rakiet z adaptacją na cele 
ośrodka terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych w Lubiatowie gmina Choczewo” 
oraz przygotowywaniu i archiwizowaniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia udzielonej 
dotacji. 
 
 

mailto:tomaszgzowski@mimowszystko.org
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4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 
 

Termin wykonania zamówienia  
Od dnia 01.04. 2011r. do 28.02.2013 
Miejsce wykonania zamówienia: 80-215 Gdańsk, ul. Czubińskiego 2 
 

5. Miejsce, termin i sposób składania ofert: 
Ofertę zawierającą: 

 propozycję wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 
opisanego w punkcie II, wraz z opisem doświadczenia zawodowego z 
podaniem ilości lat przepracowanych na stanowisku koordynatora, ilości 
pozytywnie rozliczonych projektów, oraz zaświadczenia/dyplomy 
potwierdzające ukończone szkolenia należy złożyć w kopercie gwarantującej 
zachowanie poufności z dopiskiem: „Nie otwierać! Koordynator projektu, 
w terminie do dnia 28.03.2011 r. do godziny 12.00, na adres: Fundacja 
Anny Dymnej „Mimo wszystko” filia Gdańsk, ul. Czubińskiego 2, 80-215 
Gdańsk. 

 
6. Warunki udziału w zamówieniu oraz kryteria oceny ofert. 

 
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający: 

a. co najmniej roczne doświadczenie w pracy  na stanowisku koordynatora 
projektu finansowanego ze środków UE 

b.  zakończenie i pozytywne rozliczenie minimum jednego  projektu 
finansowanego ze środków UE  

c. szkolenie z  zarządzania finansowego w projekcie i rozliczania projektu  
d. znajomość obsługi aplikacji MS Project  
e.  biegła znajomość obsługi aplikacji MS Office  
f. znajomość obsługi aplikacji Auto Cad  
g. wykształcenie wyższe  

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 

 
CENA          60 % 
DOŚWIADCZENIE   30% 
TEST KOMPETENCYJNY 10% 
 

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium: 

 
2.1 W kryterium Cena zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 

CENA  (C) 
    Cn  
   C =                    x 100 x 60% 

Cb            
C  - ilość punktów za cenę oferty badanej 
Cn - najniższa cena z zaoferowanych  
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Cb - cena badanej oferty 
 

2.2 W kryterium Doświadczenie zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 
DOŚWIADCZENIE  (D) 

    Db  
   D =                    x 100 x 30% 

Dn            
D  - ilość punktów za cenę oferty badanej 
Dn – najdłuższy okres doświadczenia w latach  
Db – okres doświadczenia w latach badanej oferty 
 
 

2.3  W kryterium Test kompetencyjny - dwie osoby, które  otrzymały największą ilość 
punktów (suma kryterium Cena + Doświadczenie) zostaną zaproszone na rozmowę 
kwalifikacyjną z komisją przetargową. 

 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

 
 
1. Ofertę cenową – zał. nr 1 
2. Opis doświadczenia zawodowego w przedmiocie zamówienia 
3. Dokumenty potwierdzające zakończenie i pozytywne rozliczenie Projektów 

finansowanych ze środków UE 

4. Dokumenty potwierdzające odbyte studia lub szkolenia 
5. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia 

wytycznych dla beneficjentów RPO WP w zakresie zamówienia – zawartych w 
dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem: 
http://dpr.woj-pomorskie.pl 

 

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność                     

z oryginałem  przez wykonawcę kserokopii. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący 

sposób:  spełnia, nie spełnia. 

 

8. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

 

Postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 30 marca 2011 do godz. 16.00. O 

wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu 04 

kwietnia 2011 do godz. 9.00. W tym samym terminie do podmiot wybranego w wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane umowa na realizacji zamówienia. 
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Dot. postęp. nr GD-4/2011 

Załącznik nr 1 
 
 

O F E R T A 

Ja/ niżej podpisani  
...................................................................................................................................................................
... 

z 
siedzibą:.................................................................................................................................................. 

składam niniejszą ofertę na wykonanie usługi polegającej na: koordynowaniu, 
nadzorowaniu prac wraz z przygotowaniem dokumentów do ich rozliczenia, 
merytoryczno-finansowego przy realizacji zadania polegającego na: 
„Wykonaniu instalacji grzewczo – klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej w 
przebudowywanym i rozbudowywanym budynku hali rakiet z adaptacją na cele 
ośrodka terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych w Lubiatowie gmina 
Choczewo” w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 -  zgodnie z zapytaniem 
ofertowym z dnia 17.03.2011 r. 
 

za cenę netto:...........................................zł,  

 

plus podatek VAT ....................................zł 

 

tj. cena brutto.............................................zł 

 

(słownie:......................................................................................................................................

.... 

.................................................................................................................................................... 

 Termin realizacji zamówienia – do dnia 28 lutego 2013 r. 
 
........................................................ 
            miejscowość i data 

 
   

 ............................................................................................................... 
        Pieczęć i podpis Wykonawcy  


