Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Miechowicach
ul. Matki Ewy 1
41-908 Bytom
tel: 32/286 33 34
e-mail: miechowice@luteranie.pl

___________________________________________________________________________
Bytom, dnia 24.01.2014 r.

Zapytanie ofertowe
Zapraszamy do złożenia ofert na zadanie:
Zarządzanie projektem – Koordynator projektu.

Zadanie będzie realizowane na potrzeby projektu pn. „ Rewitalizacja Zespołu
Zabytkowego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu. Etap 1. Rewitalizacja „
Ciszy Syjonu” na potrzeby działalności Centrum Ewangelickiego im. Matki Ewy”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn. „Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu. Etap 1. Rewitalizacja „Ciszy Syjonu”
na potrzeby działalności Centrum Ewangelickiego im. Matki Ewy”. Obowiązki:
1. zarządzenie całością projektu;
2. udzielanie wsparcia w organizacji projektu;
3. odpowiedzialność za właściwą realizację przedsięwzięcia z uwzględnieniem
prowadzenia jego dokumentacji, bieżącego raportowania i monitorowania
poziomu wykorzystania budżetu;
4. koordynacja działań merytorycznych i finansowych związanych z projektem;
5. natychmiastowe informowanie Zleceniodawcy o nieprawidłowościach związanych
z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny
wpływ na dalszy przebieg projektu;

6. kontrola

kompletności

i

rzetelności

dokumentacji

dotyczącej

gospodarczych realizowanych zgodnie z budżetem projektu;
7. nadzór nad prawidłowością wydatków dokonywanych w ramach projektu.
Terminy pełnienia świadczenia usługi:


rozpoczęcie: 01 marca 2014 r.



zakończenie: 31 maja 2015 r.

Kryterium wyboru:
Cena – 100%
Termin realizacji zamówienia:


rozpoczęcie: 01 marca 2014 r.



zakończenie: 31 maja 2015 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Forma składania ofert:
 osobiście
 pocztą
 pocztą elektroniczną na adres e-mail: miechowice@luteranie.pl
Oferty należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik nr 1)
Miejsce i termin składania ofert:
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Bytomiu-Miechowicach
ul. Matki Ewy 1, 41-908 Bytom
Termin składania: 03 luty 2014 r.
Osoba do kontaktu w sprawie uzyskania informacji nt. zamówienia:
Ks. Jan Kurko, tel. 695 060 970
Załączniki:
Załącznik nr 1. Formularz oferty

operacji

Załącznik 1
…………………………..
Nazwa wykonawcy
…………………………..
…………………………..
Adres
…………………………..
Nr Tel.
…………………………..
e-mail

Formularz ofertowy

LP

Nazwa zadania

1

Zarządzanie projektem – Koordynator
projektu

Cena
netto

VAT

Cena
brutto

………………………………….
……………………………..
Data

Podpis i pieczątka
wykonawcy

