
 

Projekt „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuoczą, asystencką i treningiem 

samodzielności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
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Kwidzyn, 19.07.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Utworzenie mieszkania 

wspomaganego wraz z usługą opiekuńczą, asystencką i treningiem 

samodzielności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 06.02 

Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych 

I. Zamawiający 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” w Kwidzynie  

ul. Warszawska 18  

82-500 Kwidzyn 

tel.603 969 555, adres e-mail: stowarzyszeniesnoa@gmail.com 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora w ramach 

realizowanego projektu „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługą 

opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”.  

Warunki współpracy: 

a) Warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej, 

b) Planowany termin realizacji świadczenia pracy: od dnia podpisania umowy do 30 

czerwca 2023 roku, 

c) ilość godzin do przepracowania  - do 30 h/miesięcznie,  

d) miejsce świadczenia usługi: w siedzibie i poza siedzibą Stowarzyszenia Na Rzecz 

Osób z Autyzmem. 

e)  Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po 

zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku 

oraz przedłożeniu wymaganej przez zamawiającego dokumentacji, wskazującej 

prawidłowe wykonanie zadania (m.in. karty czasu pracy wraz  z informacją, iż łączna 

praca czasu nie przekracza 276 h /mc)   
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Przedmiotem zamówienia jest usługa - pełnienie funkcji koordynatora projektu 

„Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługą opiekuńczą, asystencką i 

treningiem samodzielności” realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z 

Autyzmem i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zakres obowiązków: 

Koordynator Projektu (KP) ma za zadanie zarządzać pracą zespołu merytorycznego. 

Wszystkie działania koordynatora mają zapewnić skuteczność realizacji projektu oraz 

osiągnięcie zakładanych rezultatów. KP będzie organizować spotkania zespołu 

projektowego i działania na rzecz uczestników projektu. Koordynator odpowiada przed 

zespołem sterującym za prawidłową współpracę z partnerami projektu.  

a) Koordynator współpracuje z:  

 - Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku- 

Instytucją Zarządzającą, 

 - Starostwem Powiatowym w Kwidzynie – Partnerem 1 w projekcie, 

 - Urzędem Miasta w Kwidzynie  - Partnerem 2 w projekcie, 

 - księgowym stowarzyszenia/osobą ds. finansowych w zakresie prowadzenia rozliczeń 

projektu, rozliczania wniosku o płatność, monitorowania harmonogramu realizacji 

projektu, 

 - Wykonawcami wyłonionymi do projektu 

- Zarządem stowarzyszenia oraz kadrą zatrudnioną w ramach projektu. 

 b) Określenie głównych zadań/obszarów kompetencji koordynatora: 

 - Przygotowanie - na podstawie harmonogramów szczegółowych- harmonogramów  

na kolejne kwartały, dołączonych do wniosków dla Instytucji Zarządzającej, 

- Raportowanie postępu w realizacji projektu Zarządowi stowarzyszenia, zgodnie  

z ustalonym między nimi trybem, 

 - Nadzór nad wnioskowaniem o płatność, 

 - Przygotowywanie wniosków o płatność w systemie SL w części merytorycznej   

w ramach projektu, 

 - Przygotowywanie dla Instytucji Zarządzającej dokumentów finansowych, związanych  

z projektem, zgodnie z określonymi przez nią wymogami, 
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- Przygotowywanie szczegółowych harmonogramów płatności z tytułu projektu, 

 -Przygotowywanie sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowych z realizacji 

projektu, 

 - Przygotowanie ewentualnych aneksów do umowy o dofinansowanie, 

- Promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów zgodnie  
z dokumentacją programową, umową oraz wnioskiem projektowym, 
 
- Przygotowanie umów z wykonawcami i osobami zatrudnianymi w ramach projektu. 

Monitoring oraz nadzór merytoryczny umów związanych z realizacją projektu, 

 - Bieżący pomiar wskaźników projektu (produktów i rezultatów) dla celów 

monitorowania projektu i przedstawienia danych Zarządowi stowarzyszenia, 

 - Bieżący monitoring postępu w realizacji projektu i założonych wskaźników, 

 - Podejmowanie decyzji dotyczących projektu w ramach uprawnień delegowanych 

przez Zarząd stowarzyszenia, w tym nadzór nad zarządzaniem ryzykiem w projekcie, 

 - Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu (w wersji 

elektronicznej i papierowej), 

 - Sprawdzanie pod względem merytorycznym dowodów poniesienia wydatków 

związanych z realizacją projektu (zgodność z projektem), 

 - Bieżące informowanie Zarządu stowarzyszenia o przebiegu realizacji projektu,  

w szczególności o zagrożeniach i ryzykach dla projektu, 

 - Odpowiedzialność za realizację zakupów wynikających z zakresu rzeczowego 

projektu, 

- Monitoring i nadzór nad terminami związanymi z realizacją projektu, 

- Przygotowanie zapytań ofertowych, w tym przygotowanie szacunków/rozeznania 

cenowego, 

- Uczestnictwo w rekrutacji do projektu (w tym uczestniczenie w komisji rekrutacyjnej),  

- Nadzór nad organizowanymi zajęciami/wsparciem w ramach projektu,  

- Zarządzanie zespołem projektowym.  
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III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 

Wykonawcy nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako 

wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub 

akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, o 

czym Wykonawca oświadczy pisemnie (załącznik 3 do zapytania ofertowego)  

IV. Kryteria oceny ofert 

Każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze 

oferty będzie się kierować następującymi kryteriami: 100% cena. 

Cena powinna być podana w złotych polskich wraz ze wszystkimi należnymi podatkami 

i obciążeniami. 

V. Oferty wariantowe oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 

wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

VI. Kryteria formalne (obowiązkowe) stawiane Wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) mają minimum 4-letnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów z  EFS i 

innych źródeł zewnętrznych, potwierdzone odpowiednim 

zaświadczeniem/dokumentem, 

b) mają doświadczenie zawodowe w zakresie koordynowania/zarządzania min. 3 

projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 

ostatnich 7 lat przed terminem składania oferty, 

c) posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, potwierdzone kserokopią dyplomu, 

d) wykazują znajomość zasad realizacji projektów unijnych w ramach perspektywy 

2014-2020, 

e) wykazują bardzo dobrą znajomość MS Office, 

f) mają umiejętność zarządzania zespołem pracowników, 

g) posiadają czynne prawo jazdy kat. B, 

h) mają doskonałą organizację własnej pracy, 
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i) są niekarani za przestępstwa umyślne, 

j) są komunikatywni i otwarci, 

k) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw 

publicznych. 

Spełnienie kryteriów formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów 

i informacji załączonych do oferty przez Oferenta. Dokumenty złożone w formie kopii 

muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez 

Wykonawcę.  

 

VII. Wymagane dokumenty 

1. CV. 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia. 

3. Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego  

4. Referencje lub inny dokument potwierdzający doświadczenie w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. Wykonawca wykonał co najmniej 3 
usługi kierowanie/koordynowanie projektem finansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w okresie ostatnich 7 lat. 

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania) 

 

VIII. Sposób i termin składania ofert 

Wymagane dokumenty należy składać w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem 

„SNOA” w Kwidzynie, ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn, w terminie do 22.07.2022 r. 

do godziny 15:00 . 

Oferty można składać osobiście lub wysłać na adres Zamawiającego pocztą (liczy się 

data i godzina wpływu).  

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana 

przez Wykonawcę.  

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Iweta Jabłońska, nr tel. 603969555 

  

 


