
Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

ZAMAWIAJĄCY:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”
ul. Rynek 3/2a
22-600 Tomaszów Lubelski

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna  Organizacja  Turystyczna  „  Roztocze”  (Zamawiający)  zaprasza  do  składania  ofert  na
stanowisko  specjalisty  finansowego  projektu  po  stronie  Polskiej  w  ramach  projektu  „Rezerwat
Biosfery Roztocze"  finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-
Ukraina 2014-2020.

1. Przedmiot zamówienia: 

Zatrudnienie na stanowisko: „Specjalista Finansowy” w ramach realizacji projektu pt. „Rezerwat
Biosfery Roztocze” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020.

Projekt  realizowany  będzie  przez  okres  7  miesięcy.  Rozpoczęcie  realizacji  planowane  jest  na
01.04.2020 r. Zakończenie projektu planowane jest na 31.10.2020 r.

2. Rodzaj zatrudnienia: 

umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie) na okres od 01.04.2020 r. – 31.10.2020 r.

3. Oferent zobowiązuje się do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami i wymogami projektu,
b) zachowania  przy  realizacji  przedmiotu  umowy  należytej  staranności  i  dbałości  o  interesy

Zleceniodawcy, 
c) prowadzenie rachunkowości projektu i ksiąg finansowych,
d) sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym,
e) rozliczanie płac i rachunków do umów zleceń, 
f) dekretowanie dowodów księgowych,
g) przygotowanie faktur do zapłaty i nanoszenie odpowiedniej kwalifikacji zadaniowej,
h) sporządzanie dokumentacji księgowo-finansowej do sprawozdawczości,
i) uzgadnianie wydatków i kosztów w ramach projektu w układzie klasyfikacji budżetowej, 
j) archiwizowanie dokumentów finansowych i sprawozdawczych,
k) współpracy z partnerami projektu

4. Wymagania, umiejętności i wiedza: 

 wykształcenie co najmniej średnie;
 doświadczenie w realizacji projektów unijnych,
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 udział w szkoleniach dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z unii europejskiej
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 znajomość  zasad  i  procedur  właściwych  dla  realizacji  projektów  współfinansowanych
ze środków Unii Europejskie

 biegła znajomość obsługi komputera: obsługa programów Word, Excel,
 ważny paszport.
 dyspozycyjność;

5. Termin  realizacji  zamówienia:  okres  realizacji  projektu  (planowany  od  01.04.2020  r.  do
31.10.2020 r.)

6.  Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać osobiście lub pocztą do dnia 30.03.2020 r.
do godziny 12.00 w siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze” przy ul. Rynek 3/2a, 22-
600 Tomaszów Lubelski. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania
oferty pocztą decyduje data wpływu do siedziby Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”.
Możliwe jest przesłanie skanu podpisanej oferty na adres e-mailowy: roztoczewita@gmail.com w
terminie ustalonym w niniejszym Zapytaniu.

7. Wymagane dokumenty:
1. Oferta z podaną ceną (własnoręcznie podpisana)
2. Curriculum Vitae zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania, 

wykształcenie, przebieg pracy zawodowej (własnoręcznie podpisane).

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga punktowa

Cena (w PLN) 80 pkt

-  udział  w  szkoleniach  dotyczących  realizacji
projektów współfinansowanych z unii europejskiej
pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz
korzystanie z pełni praw publicznych – 5 pkt
- doświadczenie w realizacji projektów unijnych – 5
pkt

       10 pkt

wykształcenie co najmniej średnie:
0 pkt – wykształcenie średnie
5 pkt – wykształcenie wyższe zawodowe
10 pkt – wykształcenie wyższe magisterskie

       10 pkt

9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej,
na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu załączonym
do Zapytania Ofertowego.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Wykonawca
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podaje  cenę  brutto  uwzględniającą  także  pochodne  od  wynagrodzenia.  Wartość  oferty  (cenę)
należy przedstawić w PLN. Ofertę należy składać osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data
wpływu).

Oferta sporządzona w języku polskim w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami zapytania 
ofertowego musi zawierać:
 wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
 oświadczenie  - Załącznik nr 2
 Curriculum Vitae zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania, 
wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, wyrażenie zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Oferenta
Nazwa/ Imię Nazwisko...........................................................................................................................
Siedziba/ Adres.......................................................................................................................................
nr telefonu/faksu......................................................................................................................................
Nr dowodu osobistego.............................................................................................................................

 Dane dotyczące Zamawiającego:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” , ul. Rynek 3/2a, 22-600 Tomaszów Lubelski,  tel. 
722 535 722, adres e-mail: roztoczewita@gmail.com

Zobowiązania oferenta:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wybór specjalisty finansowego projektu po stronie Polskiej w
ramach  projektu  „Rezerwat  Biosfery  Roztocze"  finansowanego  ze  środków  Programu  Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  2014-2020.
 oferuję kwotę w wysokości:

cena brutto ………………………PLN
(słownie:........................................................................................................................................)
za realizację działań będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

Oświadczam, że:
a) Wykonam zamówienie w wyznaczonym terminie.

mailto:roztoczewita@gmail.com
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b) Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;

c) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia;
d) W   cenie   proponowanej   oferty  uwzględnione   zostały  wszystkie   koszty   wykonania 

zamówienia.
e) Wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.

………………………………………….                                            ………………………………………………

Data                                                                                                          Podpis Oferenta

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że oferent:

Nazwa/ Imię Nazwisko................................................................................................................
Siedziba/ Adres............................................................................................................................
nr telefonu/faksu...........................................................................................................................
Nr dowodu osobistego..................................................................................................................

 Nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,  jego działalność nie podlega nadzorowi
sądowemu, nie zawarł ugody z wierzycielami, nie zawiesił działalności, nie toczy się wobec
niego postępowanie w wyżej wymienionych sprawach lub nie znajduje się w podobnej sytuacji
wynikającej z podobnych procedur z godnie z przepisami i uregulowaniami krajowymi;

 Nie  został  skazany  za  przestępstwo  związane  z  prowadzeniem  działalności  prawomocną
decyzją właściwej instancji (od decyzji której nie ma odwołania);

 Nie został uznany winnym poważnego naruszenia zasad prowadzenia działalności;
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 Wypełnił  swoje  zobowiązania  związane  z  opłatą  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub
podatki zgodnie z przepisami państwa, gdzie ma być realizowany kontrakt;

 Nie została wobec niego wydana prawomocna decyzja w sprawie oszustwa, korupcji, udziału
w organizacji przestępczej lub innej działalności niezgodnej z prawem na szkodę interesom
finansowym Wspólnoty;

 Nie podlega obecnie karze administracyjnej.

……………………………….……                                            …………………………………………

                            Data                                                                                       Podpis Oferenta




