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48 - 200 Prudnik

Zapytanie

ofertowe

w związku z realizacją projektu systemowego "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności
zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku" Nr POKL.07.01.02-16O l 0/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji
Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zaprasza
do składania ofert na pracownika ds. zamówień publicznych zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym:
l.Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

2. Liczba osób realizujących przedmiot umowy: jeden pracownik ds. zamówień publicznych
3. Przedmiot zamówienia:
Pracownik ds. zamówień publicznych będzie wykonywał zadania na potrzeby realizacji projektu
systemowego pn. "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku" Nr POKL.07.01.02-16-010/13
w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
4. Warunki zatrudnienia:
l) Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
2) Okres: od 01.10.2014 r. do 30.11.2014 r.
3) Wykonywanie obowiązków pracownika ds. zamówień publicznych w nienormowanym
pracy

czasie

5. Wymagania niezbędne od osób realizujących przedmiot umowy:
- wykształcenie wyższe,
- praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość przepisów prawa dot. Funduszy Europejskich,
- doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
w administracji publicznej w okresie ostatnich 5 lat,
- udokumentowana wiedza z zakresu zamówień publicznych (np. ukończone szkolenia
specjalistyczne, studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych).
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5. Do obowiązków Pracownika ds. zamówień publicznych w szczególności należeć będzie:
1) Przygotowanie i przeprowadzanie na potrzeby realizacji projektu postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego na usługi i dostawy, w tym m.in. na usługi edukacyjne
i szkoleniowe, dostawę artykułów, materiałów i innych rzeczy niezbędnych do realizacji
projektu;
2) Sporządzanie szczegółowych opisów przedmiotów zamówienia;
3) Ustalanie
wartości
przedmiotów
zamówienia
z należytą
starannością
zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp;
4) Przedkładanie Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku propozycji
wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem;
5) Przygotowywanie do zatwierdzenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) dotyczących
zakupu usług i dostaw na potrzeby projektu;
6) Przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń wymaganych dla danego trybu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
7) Wymienianie
informacji z Urzędem Zamówień Publicznych
w ramach czynności
wynikających z prowadzonych postępowań, a w szczególności zamieszczanie informacji
w Biuletynie Zamówień Publicznych;
8) Przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi na pytania do SIWZ;
9) Uczestniczenie we wszystkich pracach komisji przetargowych powołanych przez Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do realizacji postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego na potrzeby realizacji projektu, m. in. dokonywanie komisyjnego
otwarcia ofert, ocenianie spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków udziału
określonych w SIWZ, badanie złożonych ofert i innych czynnościach niezbędnych do
należytego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
10) Przyjmowanie i analizowanie wnoszonych odwołań oraz przygotowywanie
projektów
odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców oraz uczestniczenie w rozpatrywaniu
ewentualnych środków prawnych, tj. odwołań i skarg;
11) Przedstawianie
Kierownikowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
propozycji wyboru najkorzystniejszej
oferty lub unieważnienia postępowania wraz ze
wskazaniem podstawy prawnej oraz okoliczności faktycznych, ewentualnie wniosku
o uzupełnienie ofert;
12) Sporządzanie protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z ustawą Pzp, przepisami wewnętrznymi oraz opracowywanie ogłoszeń o wynikach
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
13) Przygotowywanie informacji dla Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania
podając dane wymagane Ustawą oraz przekazywanie stosownych informacji podmiotom
wskazanym w U stawie;
14) Prowadzenie, zgodnie z ustawą Pzp i wewnętrznymi przepisami, dokumentacji postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego;
15) Wykonywanie, w ramach usługi, innych czynności związanych z zamówieniami publicznymi
realizowanymi
na potrzeby realizacji projektu pn. "Wzrost kompetencji życiowych

i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku"
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp.
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5. Sposób przygotowania oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej
kopercie, na której należy umieścić napis: "OFERTA - PRACOWNIK DS. ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH". Oferta powinna być złożona z następującymi załącznikami:
- szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
nieumyślne przestępstwo skarbowe,
- kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (kserokopia
poświadczona za zgodność z oryginałem i podpisem osoby upoważnionej),
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (kserokopia poświadczona za zgodność
z oryginałem i podpisem osoby upoważnionej),
- wykaz zrealizowanych działań/zadań jako pracownik ds. zamówień publicznych w ramach
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ciągu ostatnich pięciu lat.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmian rozpoczęcia realizacji zamówieniajeżeli występują przyczyny od niego niezależne, nie znane
w chwili publikowania zapytania ofertowego,
- dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach,
- unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy
wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie
zamówienia.
9. Inne istotne warunki zamówienia:
- zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,
- z Wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenia, określająca prawa i obowiązki każdej ze stron,
- wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po wykonaniu przedmiotu
zamówienia i przedłożeniu faktury/rachunku,
- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie
kryterium spełnia - nie spełnia, D. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy
spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych
oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem
Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
10. Kryteria i sposób oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej
oferty dokonany

zostanie

na podstawie

następującego

kryterium:

najniższa cena (100%)
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11. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Prudniku (pokój Nr 5) lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku ul. Kościuszki 55A, 48-200 Prudnik (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data
jej wpływu do PCPR w Prudniku). Ofertę z wymaganymi dokumentami
należy złożyć
w nieprzekraczalnym
terminie
do dnia 26.09.2014 roku do godz. 10:00. Za datę doręczenia
przyjmuje się datę wpływu dokumentów do siedziby PCPR.
Oferty, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym
dokumentów nie wezmą udziału w postępowaniu.

terminie

lub bez kompletu

wymaganych
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