
 
  

 

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 08.12.2017 r. 

Zapytanie ofertowe nr 04/2017/POIR 
W trybie rozeznania rynku na wybór specjalisty ds. finansów projektu 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione w celu wyboru specjalisty ds. finansów projektu 

planowanego do zatrudnienia w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego 

systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich wykorzystanie”, który ubiega 

się o dofinansowanie w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020. Firma „CHEMOBUD” Wojciech Kaczorowski zaprasza do składania ofert. 

1. ZAMAWIAJĄCY 
 
"CHEMOBUD" WOJCIECH KACZOROWSKI 
ul. Mostowa, 72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REGON: 292657110 
NIP: 8631588484 
Tel: (41) 2653497 
e-mail: marketing@chemobud.ostrowiec.pl 

 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, 

jawności i przejrzystości. 
2.2. Rekrutacja w ramach niniejszego postępowania prowadzona jest w trybie rozeznania rynku, 

w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017 roku. 

2.3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się zapisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). 

2.4. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez umieszczenie go na stronie 
www.chemobud.ostrowiec.pl. 

2.5. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego. 
2.6. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone w języku polskim przez 

wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym. 
2.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1. Cel zamówienia 

 
Celem zamówienia jest wybór i podpisanie warunkowej umowy związanej 
z zatrudnieniem na stanowisku specjalisty ds. finansów projektu. 

 
3.2. Przedmiot zamówienia 

3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja i podpisanie warunkowej umowy-
zlecenia na stanowisko specjalista ds. finansów projektu. 
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Stanowisko powstanie w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów ogniotrwałych i ich 
wykorzystanie”. 

3.2.2. Łączny wymiar czasu pracy w ramach projektu: 16 godzin/mies. 
3.2.3. Okres realizacji projektu: 36 miesięcy 
3.2.4. Ogółem godzin zaangażowania w projekcie: 576 godzin. 
3.2.5. Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie. 
3.2.6. Zakres obowiązków/rola specjalisty ds. finansów projektu w projekcie: 

- konsultacje merytoryczne dotyczące rozliczania projektu zgodnie z przepisami 
ustawodawstwa polskiego, wymogami prawa unijnego oraz postanowieniami 
umowy o dofinansowanie projektu. 

3.2.7. Wykonanie zadań potwierdzane będzie protokołem odbioru wskazującym 
prawidłowe wykonanie zadań oraz liczbę i ewidencję godzin poświęconych 
w danym miesiącu kalendarzowym na wykonanie zadań w projekcie. 

3.2.8. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że  
a) obciążenie wynikające z realizacji zamówienia nie będzie wykluczać 

możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych 
i realizowanych przez niego zadań, 

b) łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 
oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 
Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3.5. Nazwa i Kod CPV określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

- 79211000-6 - Usługi księgowe, 
- 79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, 
- 79411000-8 – Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania. 

3.6. Miejsce realizacji zamówienia: miasto Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, 
województwo świętokrzyskie. 

3.7. Harmonogram realizacji zamówienia: 
3.7.1. Okres związania umową: 36 miesięcy od daty podpisania umowy 

z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację przedmiotowego 
projektu. 

3.7.2. Planowany termin realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2021. 
3.7.3. Termin realizacji projektu może ulec zmianie, gdyż jest uwarunkowany 

terminem podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie 
i wdrożenie innowacyjnego systemu przetwórstwa odpadów materiałów 
ogniotrwałych i ich wykorzystanie” w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 dla 
Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1: „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
ICH SPEŁNIANIA 

4.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią minimalne wymagania 
w zakresie wiedzy i doświadczenia: 

 wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość 
lub inne, 

 minimum trzyletni staż pracy zawodowej, 

 minimum 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z rozliczeniami 
projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym m.in. z funduszy 
Unii Europejskiej. 
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4.2. Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy nie powiązani 

kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. 
4.3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy dokonana zostanie zgodnie 

z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w Formularzu oferty 
(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 
 

5. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH. 
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM 

 
5.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału 

w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów: 
5.1.1. W – Wynagrodzenie brutto za godzinę pracy w PLN - waga – 100 pkt. (100%). Liczba 

punktów w kryterium „W” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 
Wa = [W𝑚𝑖𝑛/Woferty] x 100, 
gdzie: 
Wa - liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „wynagrodzenie brutto za godzinę pracy” 
Wmin – najmniejsza kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto spośród kwot zaproponowanych 

przez wszystkich Wykonawców 
Woferty - kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto proponowanej oferty 
100 - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „W”. 
 
5.2. Maksymalna do uzyskania liczba punktów wynosi 100. 

5.3. Ocenie punktowej poddane zostaną oferty, spełniające wszystkie wymogi 

przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

5.4. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

5.5. Z czynności wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzony protokół. 

5.6. Informacja o wynikach postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który 

złożył ofertę oraz na stronie internetowej Zamawiającego 

(http://www.chemobud.ostrowiec.pl/). 

5.7. Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów, Zamawiający zaproponuje zawarcie 

warunkowej umowy zatrudnienia (umowa-zlecenie). Zastrzegamy sobie prawo 

wcześniejszego przeprowadzenia rozmów z wybranym Wykonawcą. 

6. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY 
 

6.1. Warunkiem wejścia w życie umowy-zlecenia z wybranym wykonawcą będzie podpisanie 
przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 
„Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: 
„Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, konkurs 5/1.1.1/2017. 

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nie 
przyznania mu dotacji w ramach konkursu 5/1.1.1/2017. 

6.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej 
z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących 
powodów: 
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, 
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta, 
c) okoliczności siły wyższej, 
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d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, 

terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których 
zamawiający zostanie zobowiązany. 

6.4. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmianę 
uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru 
umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy 
i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, 
które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym 
postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty 
innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy 
w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub 
zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu 
wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 

6.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 
bez podania przyczyny. 

 
7. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE 
 
http://www.chemobud.ostrowiec.pl/ 
 
8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

8.1. Wykonawca składa ofertę, na którą składają się następujące dokumenty: 
8.1.1. Formularz oferty – Załącznik nr 1. 
8.1.2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 2. 

8.2. Oferta oraz wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. 
8.3. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 

Zachowanie formy pisemnej oferty składanej elektronicznie wymaga przesłania skanu 
wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami, o których mowa w pkt. 
8.1 niniejszego Zapytania. 

9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 

9.1. Oferty można składać. 
- drogą elektroniczną w postaci skanów podpisanych dokumentów na adres 

marketing@chemobud.ostrowiec.pl. Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, 
zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą 
rozpatrywane. 

- w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście w siedzibie 
Zamawiającego. Adres: ul. Mostowa 72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie. 
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7-15. 

9.2. Oferty przyjmowane są do dnia 18 grudnia 2017 roku do godz. 10:00. 
9.3. Decyduje data wpływu. 
9.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
9.5. Termin rozpatrzenia ofert: do 20.12.2017 r. 

 
10. ADRES E-MAIL, NA KTÓRY NALEŻY WYSŁAĆ OFERTĘ 

 
marketing@chemobud.ostrowiec.pl 
 

11. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA 
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Wojciech Kaczorowski 
 

12. NR TELEFONU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA 
 
509 844 290 

 
13. INFORMACJA DOTYCZĄCE ZAKRESU WYKLUCZENIA (W ODNIESIENIU DO PODMIOTÓW 

POWIĄZANYCH) 
 

13.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy 
powiązanemu 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: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) 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. 

 
14. INFORMACJE DODATKOWE 

14.1. Zawarta umowa będzie miała charakter warunkowy. Jej wejście w życie nastąpi pod 
warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach projektu planowanego 
do realizacji w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty 
B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
oraz zawarcia w tym zakresie umowy o dofinansowanie. 

14.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z podpisania umowy-zlecenia, po podpisaniu 
warunkowej umowy, w przypadku nie przyznania mu środków pochodzących 
z budżetu UE. 

14.3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich informacji 
związanych z realizacją przedmiotu Zamówienia, które są niezbędne do prawidłowego 
przygotowania wniosku o dofinansowanie. 

14.4. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). 

 
 
Załączniki: 

1. Formularz oferty. 
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
3. Wzór – umowa warunkowa. 


