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O G Ł O S Z E N I E 
o rozpoczęciu postępowania do 14 000 euro 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ………… 
w  związku z realizacją projektu  pn.  „Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe 

wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasto Szczecin”,  Priorytet III, 

Wysoka jakość oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,  w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i 

Politechnicznej, ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na: 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Specjalista ds. prawa zamówień publicznych . 

3. Data ogłoszenia: 15.07.2013r. – niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie 

internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i 

Politechnicznej w Szczecinie oraz w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń. 

4. Zakres realizowanych zadań: 

 analiza rynku; 

 propozycje stosowanych procedur zamówień publicznych; 

 przygotowanie dokumentacji przetargowej; 

 szacowanie wartości zamówień publicznych; 

 prowadzenie procedur zamówień publicznych; 

 uczestnictwo w prowadzonych postępowaniach w ramach prawa zamówień 

publicznych; 

 opracowanie umów i ewentualnych aneksów; 

 nadzorowanie zgodności dostaw i usług z zamówieniami; 

 przygotowywanie planu zamówień publicznych i nadzór nad jego realizacją; 

 publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

 udział w pracach komisji przetargowych; 

 udzielanie bieżących porad zespołowi projektowemu w zakresie prawa 

zamówień publicznych; 

 przestrzeganie procedur i wytycznych związanych z realizacją projektu; 



 prowadzenie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i przepisami. 

5. Termin realizacji zlecenia: od zawarcia umowy do sierpnia 2015 r., przy czym 

wynagrodzenie będzie wypłacane w cyklach miesięcznych przez 3 m-ce roku 2013 

oraz 3 m-ce roku 2014. 

6. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji: Biuro projektu - 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli, ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin, tel. +48 91 42 82 944. 

7. Kryteria wyboru ofert:         cena brutto za wykonanie zlecenia. 

8. Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe prawnicze; 

 min. 5 – letnie doświadczenie w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

 doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej; 

 znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do 

ustawy; 

 znajomość europejskiego ustawodawstwa i zasad udzielania zamówień 

publicznych w ramach programów finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej; 

 praktyczna znajomość zasad kontroli zamówień współfinansowanych ze 

środków UE; 

 podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych dotyczących jednostek 

sektora finansów publicznych; 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych; 

 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

9. Sposób przygotowania oferty: 

 ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i 

opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres 

wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe sprawa  NR ……………..  - 

Specjalista ds. prawa zamówień publicznych - zatrudnienie na podstawie 

umowy cywilnoprawnej w ramach projektu POKL „Nowoczesny nauczyciel – 

kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasto 

Szczecin”; 

 ofertę należy złożyć według załączonego druku do zapytania ofertowego - zał. 

Nr 1; 

 do oferty należy załączyć: 

a) CV, 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

c) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.), 

d) oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów finansowanych w 

ramach POKL, jak również innych programów NSRO. 

10. Termin i miejsce złożenia ofert: ofertę należy złożyć osobiście lub listownie 

(decyduje data wpływu) do dnia  19.07.2013 roku, do godziny 15.00 w siedzibie 



BIURA projektu - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin. 

11. Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z 

powyższym otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych 

zobowiązań wobec stron. 

12. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami. 

13. Pracownikami   upoważnionymi  do kontaktów z oferentami są: 

 w zakresie merytorycznym: 

Janina Rosiak – z-ca dyrektora ZCEMiP ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

tel. (091) 43 161 02, 

 proceduralnym :  

Barbara Grabowska – Doradca Metodyczny ODN ZCEMiP tel. (091) 43 161 02. 

 

 

 

mgr inż. Elżbieta Moskal 

 

Dyrektor 
Zachodniopomorskiego Centrum 

Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie 

 

 

 


