„Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi”

LIFEGALLINAGO LIFE11 NAT/PL/000436

FUNDACJA NATURA INTERNATIONAL POLKSA
S e k re ta ria t: u l. T a rta c zn a 3 /4 ; 8 2 -3 0 0 E lb lą g
Tel: 58 7356529; email: info@natura-international.org.pl
Elbląg, 10 września 2013

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwana dalej
„Zleceniodawcą”, zaprasza do składania ofert na prowadzenie księgowości w ramach projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi”, LIFE11
NAT/PL/000436, koordynowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Fundacja zatrudnia w projekcie dwie osoby. Całkowity budżet budżetu Fundacji w projekcie to
166,492 EUR. Fundacja nie jest płatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Prowadzenie obsługi księgowej w imieniu Zleceniodawcy na zasadach określonych w przepisach prawa, a w szczególności:
• prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej projektu, na podstawie dowodów
księgowych dostarczanych przez Zleceniodawcę
• przygotowywanie dokumentów księgowych wewnętrznych
• dekretowanie dokumentów księgowych i wprowadzanie ich do systemu finansowo – księgowego
• kontrola formalno – rachunkowa dokumentów potwierdzających wydatki projektu
• kontrola w przygotowywaniu pod względem finansowym umów i rachunków dotyczących realizacji projektu z wykonawcami poszczególnych zadań
• realizacja zobowiązań względem US i ZUS
• obsługa bankowa w miarę potrzeb
• bieżąca współpraca z kierownikiem projektu
• asysta przy zewnętrznych audytach projektu
• przygotowanie ewentualnych odpowiedzi, uzupełnień i poprawek w przypadku wystąpienia
wątpliwości ze strony Komisji Europejskiej, NFOŚiGW lub innych urzędów.
• inne wg potrzeb
2. Sposób świadczenia usługi:
2.1. Świadczenie usług następować będzie w systemie pracy zdalnej.
2.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac osobom trzecim. W takim przypadku jest
odpowiedzialny za wykonane prace jak za własne.
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3. Termin realizacji zamówienia:
Usługa będzie świadczona od dnia zawarcia umowy (nie później niż 1 października 2013) do 31 sierpnia 2016 r.
4. Opis wymogów stawianych Wykonawcy:
Niezbędne kwalifikacje:
• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
• posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
5. Sposób przygotowania oferty:
5.1. W ofercie należy wskazać cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
5.2. Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zgodnie z
wymogiem pkt 4).
6. Termin składania ofert i ich ocena
6.1. Oferty należy złożyć do 30 września 2013 na adres: Sekretariat Projektu NATURA, ul. Ciepła 17,
15-471 Białystok, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: daniel.piec@natura-international.org.pl
6.2. Osobą do kontaktu ze strony Zleceniodawcy jest Pan Daniel Piec – tel. 58 7356529,
e-mail: daniel.piec@natura-international.org.pl
6.3. Kryterium oceny ofert będzie cena za realizację usługi i doświadczenie w prowadzeniu projektów
unijnych.
6.4. Zleceniodawca udzieli zamówienia Zleceniobiorcy, którego cena będzie najniższa.
6.5. Zleceniodawca powiadomi o rozstrzygnięciu pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.
6.6. Zleceniodawca udzieli zamówienia Zleceniobiorcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym
zapytaniu i który zaoferuje najniższą cenę.
6.7. Zleceniobiorca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6.8. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zatwierdzam:
Prezes Fundacji Natura International Polska
Daniel Piec
…………………….
(podpis)

Załączniki:
Załącznik 1. Formularz ofertowy
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