Błażowa, dnia 12 sierpnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 38/RTRP/SC/2013
NA REALIZACJĘ ZLECENIA W CHARAKTERZE OPIEKUNA INTER-KLUBU
1. Zamawiający
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”.
ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania
odpowiedzi na zapytania oferentów: Józef Rutka, tel. 17 230 55 77
2. Tytuł projektu
Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany
przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu”, współfinansowany przez
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków opiekuna Inter-Klubu w miejscowości
Hyżne oraz Wólka Hyżneńska w ramach realizacji Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami
Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”. Opiekun Inter-Klubu będzie zatrudniony od
01.09. 2013r. do 31.10. 2016 r. w wymiarze 4 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu.
4. Informacje dotyczące zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:








posiadają wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie informatycznym lub pedagogicznym
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie opisanego zamówienia,
posiadają umiejętność pracy w zespole, wysokie umiejętności komunikacyjne
posiadają doświadczenie i wiedzę z zakresu obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania
komputerowego
dodatkowym atutem jest doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych finansowanych
ze środków zewnętrznych oraz inne informacje potwierdzające posiadane doświadczenie
istotne dla realizacji projektu
wykazuje obowiązkowość i rzetelność.
Szczegółowy zakres obowiązków opiekuna Inter-Klubu




odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt
punktualne otwarcie Inter-Klubu
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włączenie komputerów i innego sprzętu,
sprawdzenie czy sprzęt działa,
w razie wykrycia usterki niezwłoczne wezwanie pracownika serwisu,
przydzielanie stanowisk dla chcących skorzystać z urządzeń,
nadzorowanie korzystających ze sprzętu.
udzielanie instruktarzu przy pierwszym korzystaniu z urządzeń,
udzielnie podstawowych szkoleń z zakresu korzystania ze sprzętu komputerowego i sieci
Internetowej,
wyłączenie komputerów,
zamknięcie Inter-Klubu,

5. Kryteria oceny oferty:
Przy ocenie oferty brane pod uwagę będą następujące elementy:
spełnianie wymienionych kryteriów formalnych;
przedstawiona oferta cenowa.




6. Sposób i termin składania ofert
Pisemne oferty prosimy przesyłać lub dostarczyć do Biura Projektu w Tyczynie ul. Kościuszki 8,
36-020 Tyczyn w terminie do dnia 23 sierpnia 2013 r. do godz. 14:00 z dopiskiem REKRUTACJA
nr 38/RTRP/SC/2013
Do oferty należy dołączyć:
 klauzula antykorupcyjna
 propozycję cenową oraz wypełniony formularz informacyjny
 CV
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający ogłosi wybór najkorzystniejszej oferty na stronie: www.dolinastrugu.pl w terminie 7
dni roboczych od ostatniego dnia, w którym mija termin przyjmowania ofert. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych przyczyn. W sytuacji gdy
cena oferty przekroczy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą
Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, następujące
dokumenty.
1. Podpisana klauzula antykorupcyjna (Załącznik nr 1)
2. Wzór oferty dla opiekuna Inter-klubu w Hyżnem (Załącznik nr 2)
3. Wzór oferty dla opiekuna Inter-klubu w Wólce Hyżneńskiej (Załącznik nr 3)
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Załącznik nr 1

Klauzula antykorupcyjna
Oświadczam, że nie oferowałem ani nie dawałem żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia
na postępowanie/a o udzielenie zamówienia/zamówień publicznego/ych nr 38/RTRP/SC/2013 w
ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina
Strugu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy lub wynik takiego postępowań/nia w
sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, że nie brałem udziału w jakichkolwiek
porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na
postępowanie/a o udzielenie zamówienia/zamówień publicznego/ych lub wynik takiego
postępowań/nia w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

…………………………….

………………………………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

\
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 38/RTRP/SC/2013

Imię i nazwisko
Adres
PESEL
Seria i nr dowodu osobistego
NIP

OFERTA WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA INTER-KLUBU W HYŻNEM
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na realizację zlecenia w charakterze opiekuna Inter-Klubu
przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności dotyczące świadczenia usług opiekuna InterKlubu w miejscowości Hyżne składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
objętym zapytaniem ofertowym za jednostkową cenę brutto w kwocie ………… zł
(słownie:………………………………………………………………..…………………………. zł).
1. Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
2. Zaoferowana cena jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy.
3. Oświadczam, ze zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i załącznikami oraz przyjmuję
bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jej treści.
4. Zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej osoby, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez zamawiającego.

……………………….
(miejscowość, data)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 38/RTRP/SC/2013

Imię i nazwisko
Adres
PESEL
Seria i nr dowodu osobistego
NIP

OFERTA WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA INTER-KLUBU W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na realizację zlecenia w charakterze opiekuna Inter-Klubu
przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności dotyczące świadczenia usług opiekuna InterKlubu w miejscowości Wólka Hyżneńska składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w
zakresie objętym zapytaniem ofertowym za jednostkową cenę brutto w kwocie ………… zł
(słownie:………………………………………………………………..…………………………. zł).
1. Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
2. Zaoferowana cena jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy.
3. Oświadczam, ze zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i załącznikami oraz przyjmuję
bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jej treści.
4. Zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej osoby, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez zamawiającego.

……………………….
(miejscowość, data)
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