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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

na usługę pełnienia funkcji Koordynatora Projektu w projekcie pn Przewodnik Turystyczny 

Terenowy po województwie opolskim II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

(wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 EURO) 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

- pełnienie funkcji Koordynatora Projektu w projekcie pn Przewodnik Turystyczny Terenowy po 

województwie opolskim II, poparte bogatym doświadczeniem w pracy przy realizacji projektów           

z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, 

- koordynacja pracy i prowadzenie RBP, 

- powołanie i zarządzanie zespołem projektowym, 

- nadzór nad realizacją projektu (merytoryczną i finansową), 

- weryfikacja zgodności zadań z wnioskiem i umową o dofinansowanie, 

- wykonywanie założonych celów i osiągnięcia produktów, 

- sprawozdawczość, 

- kontrola, nadzór i wspomaganie pracy zespołu zarządzającego projektem, 

- zwoływanie spotkań zespołu roboczego (w tym na temat równości szans i płci), 

- ustalanie i wdrażanie procedur zarządzania projektem. 

 

 

2. Termin składania ofert: Od 01.02. do 10.02.2012 r. (włącznie) do godz. 16.00 

3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena (stawka proponowanego miesięcznego wynagrodzenia)  

oraz doświadczenie zawodowe, a także pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej. 

4. Ofertę cenową wraz z CV potwierdzającym doświadczenie zawodowe prosimy wysłać na adres e-

mail: info@orot.pl lub fax’em na nr.: +48 77 44 12 521. 

5. Informacja w sprawie umowy o pracę: 

Z wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną oraz będzie posiadał wymagane doświadczenie 

zawodowe, a także pozytywnie przejdzie rozmowę kwalifikacyjną, zostanie zawarta umowa o pracę 

na pełen etat na czas realizacji projektu. 
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