
 
 

 

Kozienice, 11.02.2022 r. 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Koordynator – Zarządzanie Projektem Współpracy 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”  zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty na wykonanie usługi zarządzania projektem współpracy pn. 

„Dziedzictwo Kulinarne Naszą Atrakcją” - akronim DKNA, współfinansowanego ze środków 

UE w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z 

lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka”. 

I. Zamawiający: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” 
ul. Kopernika 8/17 
26-900 Kozienice 
NIP 812-188-41-95 
REGON 141671682 
tel: 793864252, (48) 3661899 
www.lgdkozienice.pl 
email: biuro@lgdkozienice.pl 
 
II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora - zarządzanie projektem 

współpracy pn. „Dziedzictwo Kulinarne Naszą Atrakcją” - akronim DKNA 

współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy 

Działania Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka”.                                                                                                                 

Koordynator projektu zatrudniony zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa -

zlecenie).Wymiar czasu pracy w projekcie wynosi 50 godzin zegarowych miesięcznie, co 

zostanie potwierdzone miesięczną ewidencją czasu pracy.                                                                          

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu 

każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu 
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wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie 

zadania (m.in. ewidencji czasu pracy). Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od 

przedłożenia przez Wykonawcę rachunku. 

  
III. Okres realizacji projektu: 8 miesięcy – od dnia 01.03.2022r. do dnia 31.10.2022r. 
 
IV. Obowiązki Koordynatora Projektu: 

1. Koordynowanie działań pomiędzy Partnerskimi LGD, 

2. Realizacja zadań wynikających z Umowy o przyznanie pomocy w ramach 

poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z 

lokalną grupą działania, 

3. Czuwanie nad prawidłowym, zgodnym z umową o dofinansowanie i umową 

partnerską sposobem realizacji projektu, 

4.  Aktualizacja dokumentacji projektowej, 

5. Prowadzenie bieżącego kontaktu z Partnerami projektu,  

6. Wybór wykonawców do zadań i nadzór nad realizacją umów z wykonawcami, 

7. Utrzymanie spójności w realizacji zadań Partnerów, 

8. Monitorowanie realizacji projektu i  wskaźników projektu, 

9. Przygotowanie dokumentów dotyczących bieżącej realizacji zadań, 

10. Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów, 

11. Nadzór nad wdrażaniem i finansowaniem projektu, 

12. Uczestnictwo w ważnych naradach, 

13.  Promocja oraz rozliczanie projektu współpracy, 

14. Systematyczne  monitorowanie  przebiegu realizacji  projektu oraz 

niezwłoczne informowanie Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka’  o zaistniałych 

problemach czy nieprawidłowościach, 

15. Przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, 

16. Dopilnowanie i nadzór terminowego wykonania zadań objętych Projektem 

zgodnie z harmonogramem, 

17.   Rozwiązywanie ewentualnych problemów i sporów powstałych w trakcie 

realizacji Projektu, 

18. Przygotowywanie raportów i sprawozdań. 

 
 
V. Wymagania wobec wykonawcy: 
1.   wykształcenie wyższe,   
2.   dobra znajomość zasad i wymagań PROW oraz zasad działania lokalnych grup działania,  
3.   doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez UE min. 3 lata, 
4.   bardzo dobra znajomość obsługi komputera,  
5.   prawo jazdy kat. B / samochód, 
6.   dyspozycyjność w okresie realizacji projektu. 
 
 



 
 

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające 
posiadanie doświadczenia w usługach polegających na koordynowaniu i rozliczaniu 
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
 
VI. Kryteria oceny ofert: 
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 
Kryteria: 
- cena (C) - 80% - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 80. 
- doświadczenie (D) - 20% - doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez UE 
min. 3 lata – maksymalna ilość punktów – 20. 
 
Ostateczna ilość punktów będzie stanowiła sumę punktów, jakie zostały przyznane ofercie w 
każdym kryterium oceny ofert: 
 
C+ D= suma punktów 
 
VII. Termin składania ofert:  
 
od 11 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r. do godz. 14.00 

 
VIII. Sposób składania ofert:  
 
- Oferta powinna być sporządzona pisemnie, czytelnie w języku polskim. 
- Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 1 do zapytania ofertowego, podając wartość oferty w kwocie brutto. 
- Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy. 
- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. 
- Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi wykonawca.  
- Ofertę należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza 
Kozienicka”, ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice lub elektronicznie na adres e-mail: 
biuro@lgdkozienice.pl 
 
IX. Informacje o wykluczeniu: 
Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 
a) nie została złożona w wyznaczonym terminie; 
b) jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym; 
c) jest niekompletna; 
d) w zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci/Wykonawcy, którzy są powiązani  
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
 
W celu potwierdzenia powyższego, Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i 
podpisania oświadczenia zawartego w Załączniku nr 2. 
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X. Zmiany umowy:  
Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod  
rygorem nieważności.  
 
XI. Unieważnienie postępowania: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, kiedy: 
a)   nie złożono żadnej oferty; 
b)  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia; 
c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
Zamawiającego; 
d) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy. 
 
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,  
Możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który  
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 
 
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia LGD „Puszcza 
Kozienicka” do złożenia zamówienia. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu 
zamówienia udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia, telefon: 793 864 252, e-mail: 
biuro@lgdkozienice.pl 
 
 
 
 
Załączniki: 
- zał. nr 1 – Formularz ofertowy 
- zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
- zał. nr 3 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
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