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Zaproszenie do składania ofert 
 
 

Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Licealna 9, NIP 973-07-13-421 
 
 

zaprasza do składania ofert  
 
 

na świadczenie usług monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo- finansowej w ramach projektu  
„Studia podyplomowe: BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE,  AUDYTING ORAZ OCENA 

ENERGETYCZNA BUDYNKÓW” 
nr umowy:  UDA-POKL.02.01.01-00-082/10  

 
Zgodnie z art. 4 ust. 8 Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z p. zm.) zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania w/w ustawy. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia  

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu i sprawozdawczości finansowo-rzeczowej. 
W projekcie założono, że w ramach tej usługi będzie prowadzony  stały monitoring  rzeczowo-
finansowy w celu kontroli prawidłowej realizacji projektu i wywiązywania się projektodawcy 
z zapisów umowy o dofinansowanie projektu.  
 
Usługa obejmuje:  
-  monitoring rzeczowo-finansowy, 
-  sporządzanie wniosków o płatność z częścią sprawozdawczą zgodnie z harmonogramem płatności 
-  sporządzanie harmonogramów o płatność i prognoz wydatków, 
- koordynowanie przesunięć wydatków,  
- bieżącą kontrolę i rozliczanie wydatków,  
- kontrolę postępu finansowego i rzeczowego projektu, 
- nadzór nad archiwizacją i gromadzeniem danych osobowych BO. 
 

Przedmiot zamówienia jest częścią projektu „Studia podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne,  
Audyting oraz Ocena Energetyczna Budynków” 
 

2. Istotne postanowienia umowy 
 
1) termin realizacji przedmiotu zamówienia  od 07.03.2011 r. do 31.01.2013 r. 
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2) zasady płatności wynagrodzenia: transze kwartalne na poczet wynagrodzenia zgodnie z umową, 
warunkiem wypłaty  jest wywiązanie się z zapisów umowy oraz dostępność środków na koncie 
projektowym przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą oraz Bank Gospodarstwa Krajowego  

3) gwarancje: wynagrodzenie gwarantowane jest umową nr UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 
28.02.2011 r. z Instytucją Pośredniczącą – Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości  

 
3. Wymagania odnośnie składających oferty 

 
O udzielenie zamówienia mogą domagać się podmioty, które spełniają następujące warunki:  
1) Udział w co najmniej trzech projektach finansowanych ze środków w ramach programów 

operacyjnych - prowadzenie rozliczania i sporządzania wniosków o płatność, 
2) Udział w co najmniej trzech projektach finansowanych ze środków w ramach programów 

operacyjnych - świadczenie usług monitoringu rzeczowo-finansowego i sprawozdawczości, 
3) Kierowanie się zasadami równości szans kobiet i mężczyzn 
4) Zagwarantowanie dyspozycyjności: 

– stały kontakt z koordynatorem projektu osobisty, telefoniczny, e-mailowy  
5) Umiejętność obsługi generatora wniosków aplikacyjnych i generatora wniosków płatniczych  

  
Celem poświadczenia spełnienia powyższych wymagań do oferty należy dołączyć następujące 
dokumenty: 
1) Referencje  
2) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
3) Oświadczenie podmiotu o znajomości i kierowaniu się zasadami równości szans kobiet 

i mężczyzn 
4) Oświadczenie podmiotu umiejętność obsługi generatora wniosków aplikacyjnych i generatora 

wniosków płatniczych 
5) Opis w jaki sposób będzie realizowana zasada dyspozycyjności (punkt 3.4)  

 
4. Informacje, które powinny znaleźć się w ofercie: ogólne informacje o podmiocie, ogólny opis 

doświadczenia podmiotu w realizacji usług tego rodzaju, listę podmiotów, na rzecz których 
wykonywano już tego typu usługi, proponowana wysokość wynagrodzenia za 1 pełny kwartał 
brutto inne informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 3.  
 

5. Forma, miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy składać  
• pocztą na adres: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 

ul. Prof.Z.Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra  
• osobiście – Budynek A-8, pokój 104 lub 125 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 

ul. prof.Z.Szafran 1, 65-516 Zielona Góra, pokój 125 w godz. 8.00-15.00 
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Termin składania ofert upływa w dniu  04 marca 2011 r. 
Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która do dnia wskazanego jako termin składania ofert 
wpłynęła do 04 marca 2011 r. 
Oferty złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. 
 
Oferty niezależnie od formy ich złożenia powinny być opatrzone w tytule dopiskiem: „Oferta na 
usługi monitoringu rzeczowo-finansowego w ramach projektu „Studia podyplomowe: 
Budownictwo Energooszczędne,  Audyting oraz Ocena Energetyczna Budynków” 

6. Warunki wyboru oferty 
      
      Ocena ofert: 

- cena 100% 
- najwyższą ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie 
 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
Zamawiający powiadomi pisemnie o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 
8. Informacja o miejscu i terminie podpisania umowy  

 
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu usługodawcy 
telefonicznie i pocztą elektroniczną. 

 
 
      Wszelkich dodatkowych informacji na temat zamówienia, w tym szczegółowych informacji 

dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w pod nr telefonu : 664 783 201 
 
      Osobami upoważnionymi do udzielania przedmiotowych informacji są:  

dr inż. Abdrahman Alsabry 
 

9. Forma przygotowania oferty  
Ofertę należy przygotować zgodnie z poniższym wzorem.   
 

   
 

Zielona Góra, dnia 28 lutego 2011 r.                                                   
  

        

 
 

 
 


