
Mikroprojekt pn. „Założenie szkoły turystyki
rekreacyjnej” jest współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej

Ustrzyki  Dolne, 22.04.2014 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją  mikroprojektu  „Założenie  szkoły turystyki  rekreacyjnej”  realizowanego w
ramach  projektu  parasolowego  „Transgraniczna  współpraca  na  rzecz  turystyki  uzdrowiskowej
pogranicza polsko-ukraińskiego”  (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej), 
w ramach działania związanego z księgowością mikroprojektu  po stronie polskiej

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 27/28

zaprasza do złożenia oferty na:  funkcję księgowego mikroprojektu (umowa zlecenia, szacunkowy 
czas pracy 45 godzin miesięcznie)

Zakres czynności:
• dbałość o przepływy finansowe mikroprojektu po stronie polskiej 
• przygotowanie części finansowej wniosku o płatność
• sprawdzenie pod względem finansowym zapotrzebowań na  materiały oraz zakupy celowe 
przygotowane przez kierownika mikroprojektu
• sprawdzenie pod względem finansowym umów cywilno-prawnych przygotowanych przez osoby 
realizujące poszczególne zadania mikroprojektu
• sprawdzenie pod względem finansowym rachunków przygotowanych przez osoby realizujące 
poszczególne zadania mikroprojektu
• finansowy nadzór nad realizacją mikroprojektu,

Termin pełnienia funkcji: maj  2014 – listopad  2014 r.

Wymagania: 
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie w rozliczaniu projektów, sporządzaniu wniosków o płatność/raportów (min. 1 rok),
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- umiejętność zarządzania, samodzielność, komunikatywność.

Kryteria wyboru: 
Kryterium oceny oferty będzie cena: 100 %

Mikroprojekt jest realizowany w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki
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Forma i termin dostarczenia oferty:  
Oferty należy  składać  na  udostępnionym formularzu  ofertowym listownie  lub  osobiście  na  adres:
Lokalna  Grupa  Działania  „Zielone  Bieszczady”  ul.  Rynek  27/28,  38-700  Ustrzyki  Dolne  w
nieprzekraczalnym terminie do 29.04.2014 r. do godziny 14.00. Liczy się data wpływu oferty do biura.
Oferty  złożone  po  w/w  terminie  nie  będą  rozpatrywane.  Nie  ma  możliwości  składania  ofert
cząstkowych.
W przypadku zapytań proszę dzwonić do biura nr. tel. 13-471-18-20.

Po każdym miesiącu pracy Zleceniobiorca wystawi rachunek do umowy zlecenia, która będzie płatna
na  wskazany  przez  Zleceniobiorcę  rachunek  do  14  dni  od  dnia  dostarczenia  rachunku  do  biura
Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”.

Dodatkowe wymagania formalne: 
- dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymagań (wykształcenie, doświadczenie) 

Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Wymagane załączniki :
1. Formularz oferty
2. CV
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Załącznik - Formularz ofertowy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2014 r. składam niniejszą ofertę na 
funkcję księgowego mikroprojektu :

I. Dane Wykonawcy:

Imię i nazwisko

Adres

telefon

mail 

Miejscowość i data 

II. Warunki oferty:

Oferuję pełnienie funkcji księgowego mikroprojektu zgodnie z zapytaniem ofertowym za miesięczne 
wynagrodzenie: 
………………….  PLN  brutto 
(słownie ……………………………………………………………..………………………..)

III. Oświadczenia Wykonawcy:

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń. Oświadczam, iż spełniam warunki określone w zapytaniu ofertowym. W przypadku 
wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Lokalną 
Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. 
Oświadczam, że oferta jest ważna przez 3   miesiące. 

……………………………..                                   …………………………………        
                   data podpis
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