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Jelenia Góra, 14.01.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia
Góra, posiadające numer identyfikacyjny NIP 611-18-63-368, REGON 231083620,
realizujące, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Projekt pn.: „Ożywienie tradycji szklarstwa
dla rozwoju turystyki”
zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę finansową w/w Projektu.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa finansowa w zakresie finansowego
prowadzenia, zarządzania i rozliczania oraz sprawozdawczość Projektu pn.
„Ożywienie tradycji szklarstwa dla rozwoju turystyki” w następującym zakresie:
1) przygotowywanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego
2) przygotowywanie wniosków o płatność w SI Benefit7,
3) przygotowywanie harmonogramów płatności,
4) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wprowadzania zmian do umowy o
dofinansowanie lub do Projektu,
5) opis dokumentów księgowych zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Programu,
6) nadzór nad prawidłowością ponoszenia wydatków w ramach Projektu oraz
analizowanie postępu finansowego realizacji Projektu,
2. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie:
1) przygotowywać wszelkie wymagane dokumenty w ramach Projektu (w tym
zapytania ofertowe w trybie pozaustawowym, umowy, pisma i korespondencję)
zgodnie z umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi wytycznymi i przepisami
prawa,
2) monitorować wszelkie zmiany wytycznych i innych regulacji dotyczących
realizowanego Projektu,
3) archiwizować dokumentację Projektu (w wersji papierowej i elektronicznej),
4) prowadzić bieżącą współpracę z pracownikami Zamawiającego w celu prawidłowej
realizacji Projektu, w szczególności w zakresie merytorycznym, finansowym oraz
zamówień publicznych (w tym uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego),

5) utrzymywać kontakty z IP oraz Partnerem Wiodącym Projektu (koszty tłumaczeń z
języka polskiego na czeski lub z języka czeskiego na polski pozostają po stronie
Zamawiającego)
6) prowadzić nadzór w zakresie rzeczowego postępu realizacji Projektu.
3. Wymagane doświadczenie – Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał
minimum roczne doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów
współfinansowanych ze środków EFRR w ramach POWT Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Preferowane wykształcenie: europeistyka, zarządzanie funduszami unijnymi,
administracja UE, ekonomia, rachunkowość, itp.
II. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy
realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do
dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
3. Cenę należy podać w wartościach netto, brutto oraz wskazać obowiązującą stawkę podatku
VAT – w przypadku gdy Wykonawca prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu
podatkiem VAT.

III. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w okresie: styczeń 2011 - marzec 2013
IV. Kryterium oceny ofert: najniższa cena
V. Oferty należy składać: w formie pisemnej w siedzibie Muzeum Karkonoskiego,
58-500 Jelenia Góra, ul. Matejki 28 – sekretariat, lub przesłać faksem na nr (75) 75 234 65
albo na adres e-mail: muzeumjg@pbox.pl w terminie do dnia 21.01.2011 r. do godz. 1500.
Informację o wybranej przez nas ofercie zamieścimy na naszej stronie internetowej
www.muzeumkarkonoskie.pl
VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
Ofertę sporządzoną wg niniejszego zapytania wraz z udokumentowaniem posiadanego
doświadczenia i wykształcenia.

Z poważaniem
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