
 

 
 

Dotacje na innowacje  
Inwestujemy w Waszą przyszłość 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Gmina Tarnów Opolski     Tarnów Opolski, dn. 23 kwietnia 2013 r. 

ul. Dworcowa 6 

46-050 Tarnów Opolski 

Zapytanie ofertowe 

 

Zamawiający: Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, tel. 774640868, fax. 

774644282 zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowy. 

I. Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowy. 

II. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji 

specjalisty ds. rozliczeń/księgowy  pn. „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski” 

w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion" osi priorytetowej 8. 

„Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. 

III. Termin wykonania zamówienia: do końca realizacji Projektu(termin realizacji Projektu od 02.05.2013 

do 31.12.2014) oraz po zakończeniu Projektu w okresie trwałości Projektu. 

IV. Warunki realizacji zamówienia - zakres obowiązków Wykonawcy(Specjalisty ds. rozliczeń/księgowego):  

1. naliczanie i ewidencja wynagrodzeń zespołu projektowego; 

2. prowadzenie wyodrębnionej księgowości; 

3. ewidencja księgowa dokumentów zakupu usług i dostaw; 

4. zobowiązanie się do dyspozycyjności w sprawach pilnych i przybycie do siedziby Zamawiającego w 

wyznaczonych terminach, o których Wykonawca zostanie uprzednio poinformowany. 

V. Warunki udziału w postępowaniu wraz z ich opisem oraz oświadczenia i dokumenty, jakie mają 

dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

a) musza posiadać doświadczenie w pracy w księgowości – min. 5 lat – należy przedłożyć informację w 

tym zakresie; 

b) ma złożyć oświadczenie potwierdzające akceptację wszystkich obowiązków związanych z realizacją 

zamówienia, 

c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 

d) ma posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym wykonanie obowiązków 

wynikających z realizacji zamówienia, 
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VI. Kryteria oceny ofert z określeniem ich wagi - cena 100 %. 

VII. Forma i sposób wynagrodzenia - wynagrodzenie niezmienne. 

VIII. Sposób przygotowania i forma złożenia oferty. Ofertę należy złożyć w wersji pisemnej wg wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia: 30 kwietnia 2013 r. godz. 8:00 

(dotyczy również ofert składanych drogą pocztową) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na 

pełnienie funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowego Projektu oraz nie otwierać przed dniem 30 kwietnia 

2013 godz. 8:00". 

Oferta ma być podpisana przez osobę upoważnioną. 

IX. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski 

X. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty: na podstawie złożonych dokumentów i 

oświadczeń oraz kryteriów przyjętych do oceny. 

XI. Pozostałe warunki i wymagania: umowa zlecenie. Po otrzymaniu zgody od IP2 (Władzy Wdrażającej 

Programy Europejskie) na realizację operacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Opolskim umowa zlecenie zostanie zawarta z GOPS.  

Załączniki: 

1) Formularz oferty - wzór 

Sporządziła: 

Magdalena Chudowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Dotacje na innowacje  
Inwestujemy w Waszą przyszłość 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

 

 

Zał. Nr 1 

do ,,Zapytania ofertowego’’ na pełnienie funkcji Specjalisty ds. rozliczeń/księgowego projektu pn. 

”Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski” 

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

miejscowość i data 

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

Imię i nazwisko oraz adres Oferenta 

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

NIP 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na ,,Zapytanie ofertowe’’ dotyczące pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowego w 

projekcie pn. „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski” w ramach działania 8.3. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne -

zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: 

1. Oferuję cenę ryczałtową brutto wykonania przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie miesięczne, 

umowa zlecenia) w wysokości : ........................................ zł brutto. 

2. Ponadto oświadczam, że: 

1) Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia przy wynagrodzeniu miesięcznym brutto 

wynoszącym..........................................................................................................PLN, 

2) Zapoznałem się z postanowieniami ,,Zapytania ofertowego’’ i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń. 

3) Uznaję się za związanym określonymi w ,,Zapytaniu ofertowym’’ warunkami zamówienia, w tym 

obowiązkami wynikającymi z pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń/księgowego w przypadku wyboru 

mojej oferty. 

4) Zamówienie wykonam w terminie od dnia 02-05-2013 r. do 31-12-2014 r. 

 


