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ZAPRoSZE\IE Do sKł.ADANIA oFERT
Iolerta ceno§a

Po*,iat Rybnjcki Zespół Szkól \ CzeNionce-Leszcz] nach zaprasza do z]ożeDia of'eń} c€no\lei na

pehienieftlnkcjiszkolnegokoord},natol?ploickfu,.ZsCL-akad€mianołocżesnegokształceniaIII"o5]
priorytetolłej l ],. d7iałania l l .2.. poddzialallia l 1,2.i, lealizo"anego w ranlach licgiolla] c.qo Progranlu
Woje§ód^§a Śląskicgo lra lala 201,1_2020 §spólfinanstxtanego ze śrtldkrnr (]nii Lurcpejskiej § ranlach

Ettropeiskiego l'undusztl Spolecznego.

\\rvmagane §\'ksźalcenic i doś\\ iadcżenie zawodorre: w\ ksztalcenie lr\źsze pedagogiczne. I)oślł iadczenie
w co najmniej ] pl.(iektlch §5póll]nanSo\\air}ch Z bUdżcttl t,nii LUIopejskiej. § l,\lll !U najmlięi
!r l projekcie jako koofd}lraior,
Zakles obo§,ią7kó\\.

. Weryfiko\\a|i(j pod \\zg]ędcm nren,tol\cznyn realizorranlch prac.

. Zat§ieldzan]ę pod §Zglcdcl|l nlełlor}cżn}ln dokumentórr finanso§o-ks]ęgo\\rch dot, projeknl
oraz spożądzane i podpisl*anie dodatko\\}ch dokumclltórr okrcślaiąc}ch ich zrriązck
Z pro.]ekten,

. Z§oł}$anie §potkań roboc7!ch żcspo]u pro.jekloriego - ł miarę potIzeb,

. Spra\dzcllie i Za§!ierdzlnie kań c7asu pfacy osób zalrLrdnionlch rr projekcie.

. Koord}lacja. noDiloring oraż kontrola d7ia]ań żwialan]ch l realizacją plojektu,

. kontrola poslępu żeczowo-finansoriego i zgodrlości z hanlonogramem,

. Plz},gon]\\anic i plzeprotladzenie Zant(i\ieJ] na lls]Llgi lto§ar\_ zgodnic z obołiązqjqcynri
przepilalni,

. Prżcpro\tadzenie pr()ce5u rekn]tac]i do projektLl- Zqodnie 7 prccedurami doNc7acvmi ochron\
danlch osoborrlch,

Wvmiar czasu pracr: od 2 listrlpada 2020r, do ] l nlaja ]0]:l, (umo§a 7lecenre lub f'aktl|ra za §,-korane
usługi), Do przepracorrania ]80 gl]dżin \ cahlll okresie. co oznaczł śrcd io ]0h w nic5ii!t],

Zanrarliając1 infbrmLr]c jcdI1,1cześnie. że 7anló\!ienic Zo(anie udlielone wlkonailc1. któ11, 7aot'erUjc
nainiźszą cene, W\konas,ca moźe zaplopono§ać tvlko.iedna cenę i nie lnozejei zmienić po r]o7eniU ofćrt}
Negocjacic ccn nie będą pro\\ ad70nc, Podalla ccna powinna b\,ć k\\ota brLrtlo. izn, po\\ inna Za!! icrać podatki
ora7 obo$,iąZko$,e składki ZL]s (podatek VAT l prz,,"padkLr l'aktury oraz podatek dochodot\\ od osób
firycznlch iskladki ZtjS pracou,llika ł plzl,padkrl unlo*r zlecenia], Potltield7enie doś§iadczc ia
ża*,odo\\cgo \\ proięktach po\!inno nastąp]ć § drodże on\iadc7enia. nalon]iast po rrlborze
najkorz]stDiejS7!,i olcrt\,. pote|c]a]n) §\kona$ca pr7ed podpiSalliem tlnn)\\) do§tlrcł 7aś§]adczcnia
dokumentu jacc u,ynagane dośrriadczenie zailodorrc.

Ofeda po\\,inna być 7łożona do dnia 2]] paźd7icrlrika ]0]0L § sięd7ibic Zama[iaj.ccgo: Zespó] szkó]
rł Czenrioncc Lcsżcz}nach. ul, j Maia 12..1,1-]]() ('7er§ionka Lcslcz\n}, ofe apo\\innab\ćopatrżona
klaUżulą:

r( kmlu4 i 7gańlic : Ra:por:t1l,enian Purlullektl! L fo?fj§kiąa i Rlldl, ((;E/ 2a l 6 61|) : tlnill ). l{\l,i(filil

slłobolnego pr:eplyllt lukith dunlr.h oru: uthioli0 d||ck|\,\1\ 95 ,!ó,W]j (ROD()).
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