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Opole, dnia 21 grudnia 2012 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na  Obsługę rachunkowo-księgowo-kadrowa w projekcie  pn „Opolskie Kwitnące 
muzycznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramachc Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013 - wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 
EURO.  

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja obsługi rachunkowo-księgowo-kadrowej na rzecz 
Zamawiającego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 listopad 2013 r., w związku z realizacją 
przez Zamawiającego projektu „Opolskie Kwitnące muzycznie” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachc 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, a w 
szczególności: 

1. Księgowanie dokumentów kosztowych i przychodowych projektu. 

2.   Kontrola finansowa wniosków o płatność. 

3.  Prowadzenie dokumentacji księgowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
finansowymi, w tym opisywanie faktur związanych z realizacją projektu, zgodnie z wytycznymi 
RPO WO 

4.  Kontrola poprawności formalnej księgowych i finansowych dokumentów projektu. 

5.  Kontrola poprawności dokonanej klasyfikacji dokumentów z uwagi na: nazwę projektu, 
kwotę wynikającą z budżetu projektu a wielkością zrealizowaną, źródło finansowania, pozycje 
budżetowe projektu, podział na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, koszty pośrednie, 
kategorie dodatkowe (jeżeli w projekcie wystąpi taka konieczność). 

6. Comiesięczna kontrola zgodności bilansu finansowanego projektu, wykonana w oparciu o 
zapisy księgowe. 
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7.  Przygotowanie harmonogramu płatności i jego aktualizacja wg zasad określonych w 
dokumentach projektu. 

8.  Sporządzanie zestawień dokumentów rozliczeniowych przedstawiających wykorzystanie 
środków realizowanego projektu.  

9.  Zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości finansowych i raportowanie ich wystąpienia.  

10.  Weryfikacja faktur pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości rozliczeń 
finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania.  

11. Nadzór nad płatnościami dla wykonawców.  

12. Przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z finansową realizacją projektu oraz 
pilnowanie dyscypliny budżetowej projektu. 

13. Ścisła współpraca z Głównym Księgowym Zamawiającego w zakresie księgowości projektu.  

14. Współpraca z organami kontrolującymi. 

15. Prowadzenie całościowo spraw kadrowo-płacowych związanych z zatrudnionym w ramach 
projektu personelem.  

 

Wymagania dotyczące doświadczenia i kompetencji (warunki konieczne): 

- Doświadczenie w prowadzeniu obsługi księgowo- rachunkowej przynajmniej  
3 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej   

- Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych lub certyfikatu księgowego  

- Zasoby kadrowe: minimum dwie  osoby posiadające wyższe wykształcenie ekonomiczne, 
lub inne kierunkowe (finanse, rachunkowość, itp.). 

 

Pozostałe warunki dotyczące oferty: 

Rozliczenie musi się odbywać na podstawie faktur/rachunków za wykonanie usługi w cyklu 
miesięcznym.  

Oferta cenowa musi zawierać całkowity koszt brutto realizacji usługi w okresie od 1.01.2013 r. 
do 30.11.2013 r. 
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2. Termin składania ofert: Od 21.12.2012. do 28.12.2012 r. (włącznie) do godz. 16.00 - 
decyduje data i godzina dostarczenia do biura. Ofertę cenową można dostarczyć osobiście, na 
adres e-mail: info@orot.pl lub fax’em na nr.: +48 77 44 12 521. 

3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena. 

4. Rozpatrzenie ofert: 

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 28.12.2012 r., w tym samym dniu oferenci zostaną 
poinformowani pisemnie o podjętej decyzji. 

 
Przesłane przez Państwa oferty traktowane będą jako wiążące przez 30 dni od daty rozpatrzenia 
ofert. 
 
5. Informacja w sprawie umowy cywilno-prawnej/umowy/zlecenia: 

Z wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie zawarta umowa cywilno-
prawna/umowa/ zlecenie. 
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