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Rzeszów, 9. czerwca 2014 r. 
 

P.H. ELMAT Sp.z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800 
fax (+48 17) 866 0810 
e-mail: elmat@elmat.pl  
 
……….…………………………….  

Pieczątka firmowa Zamawiającego 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 4.4/09.06.14 

 
 

Z dnia 9. czerwca 2014 r. na pełnienie nadzoru nad dokumentacją rozliczeniową inwestycji i 
dotacji na  potrzeby projektu pn. „Innowacyjny system światłowodowej infrastruktury 
pasywnej dla sieci FTTH ", Program  Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  2007-2013.  

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów 
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
tel. +48 17 866 0800, Fax +48 17 866 0800 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
KOD CPV: 79421000-1; 79421000-2 
 
1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest pełnienie nadzoru nad dokumentacją 

rozliczeniową inwestycji i dotacji, zarządzanie i obsługa projektu pn. „Innowacyjny system 
światłowodowej infrastruktury pasywnej dla sieci FTTH.”, projekt jest realizowany w 
ramach umowy UDA-POIG.04.04.00-18-004/13-00, zwany dalej „ projektem”. 

 
Zakres usługi w projekcie obejmuje:  

 

 

-podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu 

projektu, 

-monitorowanie postępów i poziomu osiągnięcia rezultatów projektu oraz postępu 

finansowego w poszczególnych okresach czasu, podejmowanie wszelkich działań 

zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu, 

-nadzór nad prawidłową realizacją merytorycznych działań projektu, zgodnie z wymogami 

POIG oraz obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi, w oparciu o umowę o 

dofinansowanie wraz z załącznikami, 

-informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją 

projektu, 

-planowanie i podejmowanie wszelkich działań związanych z terminową i prawidłową 

realizacją projektu, 

-przygotowanie wszelkiej dokumentacji wymaganej do prawidłowej realizacji projektu, 

-przygotowanie i koordynacja korespondencji związanej z realizacją projektu,  
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-sprawowanie nadzoru nad całością prac związanych z realizacją projektu, ich jakością oraz 

terminowością  

-przydzielanie i koordynowanie zadań dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację 

projektu; 

-utrzymywanie stałych kontaktów z Zamawiającym oraz informowanie na bieżąco o 

wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich 

wymaganych dokumentów, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o 

dofinansowanie projektu; 

-utrzymywanie stałych kontaktów i kontrola pracy w jednostkach Zamawiającego 

uczestniczących w przedmiotowym zadaniu; 

-nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku, w tym 

budżecie i harmonogramie; 

-sporządzanie wniosków o płatność i terminowym ich przekazaniem Instytucji Pośredniczącej 

oraz sprawozdań rzeczowych z postępów realizacji projektu, w tym sporządzenie ostatniego 

wniosku o płatność zgodnie obowiązującymi dokumentami programowymi i aktualnymi 

wytycznymi Instytucji  Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia; 

-weryfikowanie pod względem merytorycznym dokumentów, które powstały w projekcie; 

-sporządzanie i archiwizacja dokumentacji projektowej; 

-nadzór nad terminowym i prawidłowym przygotowaniem części finansowej i 

sprawozdawczej wniosków o płatność, 

-przygotowywanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami, 

-nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem wydatków w ramach projektu, 

-opisywanie faktur dotyczących zakupów z budżetu projektu, 

-przygotowanie oznakowania dokumentacji projektowej, 

-zapewnienie zgodności wizualizacji materiałów informacyjno – promocyjnych z wytycznymi 

dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POIG, 

-przygotowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z promocją projektu,  

-nadzór nad prawidłową realizacją promocji projektu,  

-opracowanie dokumentów aktualizujących w związku ze zmianami w projekcie, 

-śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie w 

celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem RP i UE, 

-przygotowywanie formularzy zmian merytorycznych i budżetowych, wynikających ze zmian 

w realizacji i budżecie projektu, 

-uzgadnianie i przekazywanie w formie pisemnej informacji o dokonywanych zmianach w 

projekcie z Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

-nadzór nad dokumentacją potwierdzającą kwalifikowalność kosztów, 

-przygotowanie, prowadzenie oraz uczestniczenie we wszystkich czynnościach 

przewidzianych w procedurze przetargowej na dostawy, usługi oraz roboty budowlane 

przewidziane w budżecie projektu zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny lub ustawą Prawo 

zamówień publicznych wraz z dokumentowaniem postępowań.  

-Praca w Komisjach Przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań w 

związku z zastosowaniem wymaganej ustawy przy realizacji zadań projektowych, 

-nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług, dostawy, robót budowlanych 

zawartych w ramach postępowań przetargowych, 

-opisywanie faktur dotyczących zakupów z budżetu projektu, 
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-zapewnienie zasad konkurencyjności i przejrzystości wynikających z prawa krajowego  i 

wspólnotowego, 

-przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treści Zapytań 

Ofertowych, 

-szczegółowa analiza i ocena ofert, 

- przygotowanie wzorów umów, 

- inne zadania niezbędne do prawidłowej realizacji projektu nie wymienione wyżej a zlecone 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć końcowy wniosek o płatność, nie 

później niż w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności projektu (30.06.2015 r). W związku 

z tym na prośbę Zamawiającego, Wykonawca stawi się w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego w celu sporządzenia końcowego wniosku o płatność. Wykonawca 

zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania usług będących przedmiotem niniejszego 

zapytania do ostatecznego zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. Wykonawcy nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za świadczenia usługi w tym zakresie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kalkulacji ceny oferty wszelkie koszty, 

jakich poniesienie jest niezbędne w celu prawidłowego zrealizowania przedmiotu 

zamówienia (t.j. czynsz, telefon, internet, materiały biurowe i eksploatacyjne, inne 

koszty niezbędne i związane z realizacją projektu) oraz koszty osobowe tj. delegacje i 

wynagrodzenia zespołu projektowego. 

 

Całość prac związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia powinna być wykonana w 

szczególności zgodnie z:  

1) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 84 poz. 712, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,  

2) ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko”, 

3) rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 25 – 78, z późn. zm.), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem 1083/2006”, 

4) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., s. 1 – 169 z późn. zm.) zwanego dalej 

„Rozporządzeniem 1828/2006”, 
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5) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 

(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008 r., 

str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem 800/2008”, 

6) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,z 

późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”, 

7) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w 

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania 

informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726), zwanego dalej 

„rozporządzeniem w sprawie płatności”, 

8) rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania 

wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

(Dz. U. Nr 223, poz. 1786), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zaliczek”, 

9) Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, przyjętego przez 

Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 2 października 2007 r.  

10) Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007-2013;  

11) Procedurami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; 

12) Umową o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. 

 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do ostatecznego zatwierdzenia wniosku o 
płatność końcową przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia. 
 
IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z przedstawieniem ceny netto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi. 

3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i 

technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
5. Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,  
2. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę 

oferuje wykonawca.    
3. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.  
4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej 
umocowaniu prawnym,  

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,  
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6. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, 
adresem Zamawiającego, oraz zapisem: „Oferta na pełnienie nadzoru nad dokumentacją 
rozliczeniową inwestycji i dotacji - 4.4”. 

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: P.H.”ELMAT” Sp. z o.o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 
Głogów Małopolski, do dnia 23.06.2014 r. do godziny 14.00. Datą złożenia oferty jest  
dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 24.06.2014 r. o godz. 9.00.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.elmat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 

oddziale Zamawiającego tj. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski.  
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 
VII. OCENA OFERT 
Kryterium wyboru oferty: 100% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena brutto z tytułu 
realizacji przedmiotu zamówienia). 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza cena za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.elmat.pl oraz poprzez wywieszenie 
ogłoszenia o wyborze wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Rafał Kalisz pod numerem telefonu 17 8660802 oraz 

adresem email: r.kalisz@elmat.pl 

Do niniejszego zapytania dołączony został formularz oferty. 
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
 
 
………………………………………       …………………………… 
(pieczęć firmowa wykonawcy)               miejscowość  data  

  
 

OFERTA WYKONAWCY 
 

 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.pl  
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa (Firma)Wykonawcy......................................................................................................... 
Adres 
siedziby.............................................................................................................................  
Adres do korespondencji………………….………………………………………………………….  
Nr telefonu -........................................................; nr faxu ……………………………………….  
Adres strony internetowej…………………………………………………………………………….  
E-mail:…………………………………..…………………………………………………………….  
nr NIP......................................................................................................................................... 
nr REGON.................................................................................................................................. 
 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 4.6/09.06.14 .z dnia 09.06.2014 na 
pełnienie nadzoru nad dokumentacją rozliczeniową inwestycji i dotacji na  potrzeby projektu 
pn. „Wdrożenie wynalazku – pasywnego konwertera optycznego do działalności 
gospodarczej P.H. ELMAT Sp. z o. o. ", Program  Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
2007-2013 na potrzeby projektu pn. „Innowacyjny system światłowodowej infrastruktury 
pasywnej dla sieci FTTH ", Program  Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  2007-2013. 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:  
 
-  wykonywanie usług pełnienia nadzoru nad dokumentacją rozliczeniową inwestycji i dotacji 

na  potrzeby projektu pn. „Innowacyjny system światłowodowej infrastruktury pasywnej dla 

sieci FTTH ", Program  Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  2007-2013 na potrzeby 

projektu pn. „Wdrożenie wynalazku – pasywnego konwertera optycznego do działalności 

gospodarczej P.H. ELMAT Sp. z o. o. ". 

za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto.........................zł  
(słownie netto: ..........................................................................................................................)   
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
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1. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i realizacji 
zamówienia.  
2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i podatki, w tym 
podatek VAT.  
3. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu 
Ofertowym. 
4.  Warunki płatności 30 od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  
5.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

  
 
 

……………………………………………………… 
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


