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ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2013r. 
 

na świadczenie doradztwa finansowo-księgowego dla podmiotów ekonomii społecznej  
w ramach projektu  

 „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO” 
 
 

I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego 
ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock  
Biuro Projektu: 
ul. Kolberga 32, 09-407 Płock 
www.owes.eu 
tel.: +48 601 929 001 
e-mail: sekretariat@owes.eu 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa 
w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 
 
III. INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU ZAMÓWIENIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Postępowanie jest prowadzone w ramach realizacji Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza 
Płockiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części: 

1. Usługi finansowo-księgowe w wymiarze 512 godzin zegarowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej 
w zakresie obsługi bieżących potrzeb w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2014 r. (planowany termin 
realizacji: 192 godz. w 2013 r., 320 godz. w 2014 r.). 

2. Doradztwo finansowo-księgowe w wymiarze 480 godzin zegarowych na rzecz spółdzielni socjalnych powstałych 
w ramach projektu w zakresie obsługi bieżących potrzeb w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2014 r. 
(planowany termin realizacji 2014 rok). 

W części 1 przedmiotu zamówienia do zadań Wykonawcy będzie należało wsparcie finansowo-księgowe działalności 
gospodarczej prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej we wszystkich jej aspektach, w szczególności: 
 
 prowadzenie dokumentacji księgowej, na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych, zgodnie  

z wymogami ustawy o rachunkowości, w szczególności ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującą 
klasyfikacją środków trwałych,  

 weryfikacja polityki rachunkowości dla PES,  
 sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach PES,  
 sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania rocznego dla PES i innych, jeśli przepisy 

obowiązującego prawa nakładają na PES obowiązek ich sporządzania, 
 wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec organów podatkowych, na podstawie danych wynikających  

z prowadzonych ksiąg i ewidencji, w tym terminowe sporządzanie zeznań podatkowych zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

mailto:sekretariat@owes.eu
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W części 2 przedmiotu zamówienia do zadań Wykonawcy będzie należało świadczenie doradztwa finansowego - 
księgowego na rzecz powstałych w ramach projektu spółdzielni socjalnych w zakresie obsługi bieżących potrzeb, 
w szczególności: 
 

 obowiązki wynikające z prowadzenia księgowości w PES, 
 opisywanie dokumentów, w tym faktur VAT, list płac, delegacji itp., 
 doradztwo w kwestii przygotowania sprawozdania finansowego rocznego, 
 obowiązki księgowe wynikające z prowadzenia działalność gospodarczej, 
 w pozostałych kwestiach księgowych związanych z działalnością PES. 

Świadczenie usług doradztwa na rzecz spółdzielni socjalnych jest planowane w wymiarze średnio 10 godzin 
miesięcznie w okresie od 01.01.2014 roku do 31.10.2014 roku z zastosowaniem form doradztwa indywidualnego 
i grupowego w zależności od potrzeb. Każdorazowy miesięczny ich wymiar będzie uprzednio ustalony z Wykonawcą. 

Do zadań Wykonawcy będzie należeć również: 
 w trakcie świadczenia doradztwa finansowo-księgowego– współpraca z osobami odpowiedzialnymi za ich 

organizację: kierownikiem projektu i opiekunem spółdzielni socjalnych, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej doradztwa finansowo-księgowego sporządzonej na wzorach przekazanych 

przez Zamawiającego, 

 dostarczenie powyższej dokumentacji w terminie do 7 dni od końca miesiąca, w którym Wykonawca świadczył 

doradztwo finansowo-księgowe dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Miejscem realizacji doradztwa będą: Biuro OWES na terenie miasta Płocka oraz mobilne punkty doradcze w Sierpcu  
i Gostyninie. 

Szczegółowe terminy i miejsca świadczenia doradztwa finansowo-księgowego wymagają akceptacji Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania terminu i miejsca świadczenia doradztwa finansowo-
księgowego bez podawania przyczyny. 

Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia z tytułu zmiany lub odwołania terminu i miejsca 
świadczenia doradztwa finansowo-księgowego. 

Zamawiający nie zapewnia zwrotu kosztów noclegu, wyżywienia i dojazdu do miejsca świadczenia doradztwa 
finansowo-księgowego. 

Świadczenie doradztwa finansowo-księgowego powinno być wykonywane osobiście. Wykonawca za uprzednią zgodą 
Zamawiającego może powierzyć zastępstwo osobie o kwalifikacjach nie niższych niż posiadane przez Wykonawcę 
i w ramach wynagrodzenia określonego w umowie cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie z zachowaniem najwyższej staranności.  

Wszelkie prace wynikające z przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi  
w Zapytaniu Ofertowym oraz w Umowie. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert częściowych. 

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona zamówienie i swoim działaniem lub 
zaniechaniem wyrządzi szkodę, Zamawiający lub podmiot, który poniósł szkodę (podmiot ekonomii społecznej, 
spółdzielnia socjalna) będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach wynikających 
z kodeksu cywilnego. 
 
NAZWA I KOD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ (CPV): 
- 85312320-8 Usługi doradztwa; 
- 79211000-6 Usługi księgowe. 
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w 2013 i 2014 roku.  
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 
 
1. Dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą: 

 wykształcenie co najmniej średnie na kierunku powiązanym z zakresem usług, 
 co najmniej 5-letni staż pracy w prowadzeniu pełnej księgowości dla podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą, 
 uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,  
 doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert 

w sposób ciągły usług finansowo-księgowych dla co najmniej trzech organizacji pozarządowych, poparte 
dokumentami potwierdzającymi, że usługi te były świadczone lub są świadczone należycie (np. referencje). 

 
2. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
 

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy  
a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 
Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie wykluczony z postępowania. 
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca składa wraz z ofertą: 
 
1) oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), 
2) CV osoby, która będzie wykonywać zamówienie wraz z następującą klauzulą o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych: „Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”.  

3) dokument potwierdzający wykształcenie na kierunku powiązanym z zakresem usług, 
4) dokument potwierdzający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: świadectwo 

kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikat księgowego, nadane przez Ministra 
Finansów albo tytuł biegłego rewidenta, 

5) wykaz usług finansowo-księgowych świadczonych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, 
potwierdzający staż pracy w prowadzeniu pełnej księgowości dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), 

6) wykaz co najmniej trzech organizacji pozarządowych, dla których w okresie ostatnich 2 lat przed terminem 
składania ofert były świadczone lub są świadczone w sposób ciągły usługi finansowo-księgowe, 

7) dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie usług finansowo-księgowych, 
wystawione przez co najmniej trzy organizacje pozarządowe, dla których w okresie ostatnich 2 lat przed 
terminem składania ofert były świadczone lub są świadczone w sposób ciągły usługi finansowo-księgowe. 

 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta oraz załączniki musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy.  



 
 

Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Realizator projektu: Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego 

Biuro projektu: ul. Kolberga 32. 09-407 Płock 

Tel: 601 929 001, 605 044 419 www.owes.eu 

4 

 

3) Jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z właściwego rejestru lub statutu, Wykonawca jest zobowiązany 
złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do podpisania oferty wraz z załącznikami. 

4) Jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub z pełnomocnictwa (pełnomocnictw) 
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta wraz z załącznikami 
musi być podpisana przez wszystkie te osoby. 

5) Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów, kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 
osobę/ osoby umocowaną(-e) do podpisania oferty z oświadczeniem "za zgodność z oryginałem” albo w formie 
skanów. 

6) Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty. 
7) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający 

przekaże wyjaśnienia Wykonawcy, który zadał pytanie oraz zamieści je na stronie internetowej w miejscu 
publikacji zapytania ofertowego. W wyjaśnieniach nie zostanie ujawniony podmiot zadający pytanie. Zamawiający 
zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w przypadku, gdy pytanie wpłynęło do 
Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

8) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę 
zapytania ofertowego Zamawiający udostępni na stronie internetowej w miejscu publikacji zapytania ofertowego. 

9) Zaleca się sprawdzanie treści strony internetowej, na której jest zamieszczone zapytanie ofertowe celem 
rejestrowania udzielonych wyjaśnień oraz zmian zapytania ofertowego.  

10) Oferty należy składać w dowolnie wybranej przez Wykonawcę formie przekazu: 
 w formie pisemnej na adres Biura Projektu, ul. Kolberga 32, 09-407 Płock 
 w formie skanów pocztą elektroniczną na adres e-mail: beata.puda@wp.pl 

11) Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Beata Puda, e-mail: beata.puda@wp.pl 
 
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 3.10.2013 r., o godz. 16 : 00. 
Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 
 
IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
 
Cena oferty – 100 % 
Punktacja (P) w kryterium „Cena oferty (C)” przyznawana będzie według następującego wzoru: 

C min. 

P  =  --------------- x 100 pkt 
C of. bad. 

 
C min.  – najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT) 
C of. bad. – cena oferty badanej (w złotych łącznie z podatkiem VAT) 
Punkty w podanym kryterium zostaną obliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów – oferta z najniższą ceną. 
Zamawiający prześle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. 
 
Rozliczenie za realizację zamówienia będzie prowadzona w walucie polskiej (PLN). 
 
Warunki płatności: wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy, po prawidłowym wystawieniu rachunku/faktury VAT nie wcześniej niż w terminie 14 dni od otrzymania 
środków finansowych na realizację Projektu. 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Zaoferowane w ofercie „Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę zegarową świadczenia usług finansowo-
księgowych / doradztwa finansowo-księgowego” nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy oraz musi 
obejmować wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 
2) żądania od Wykonawców uzupełnienia dokumentów, 
3) poprawienia omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, 
4) unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Stowarzyszenie Centrum Innowacji 
Społeczeństwa Informacyjnego 
Biuro Projektu: ul. Kolberga 32 
09-407 Płock 
 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy:  

Adres (siedziba) Wykonawcy:  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z 
Zamawiającym: 

 

Tel.:  

e-mail:  

NIP:  

 
OFERTA  

NA ŚWIADCZENIE DORADZTWA FINANSOWO-KSIĘGOWEGO DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ  
 
w ramach realizacji Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, 
2) zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, 
3) pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
4) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych: 

 
 

 
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę zegarową 

świadczenia usług finansowo-
księgowych / doradztwa finansowo-księgowego [zł] 

Usługa prowadzenia doradztwa finansowo-

księgowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej  

 

 

 

 

……………………………….……………, ………………………………………………………………. 

Miejscowość, data   podpis osoby upoważnionej   

do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 
przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie doradztwa 
finansowo-księgowego dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej Mazowsza Płockiego”  
 

oświadczam, że: 

nie pozostaję we wzajemnych powiązaniach osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 
polegających w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

 
 
 
 
 
 

……………………………….……………, ………………………………………………………………. 
Miejscowość, data   podpis osoby upoważnionej   

do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 
 

Wykaz usług finansowo-księgowych świadczonych w okresie ostatnich 5 lat  
przed terminem składania ofert, potwierdzający staż pracy w prowadzeniu pełnej księgowości  

dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
 
 

Lp. Nazwa, adres Odbiorcy usługi 
Termin realizacji 

od-do 
 

Zakres usługi 

    

 
Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego podanych wyżej danych. 
 
 
 
 
 
 

……………………………….……………, ………………………………………………………………. 
Miejscowość, data   podpis osoby upoważnionej   

do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 
 

Wykaz co najmniej trzech organizacji pozarządowych, dla których w okresie ostatnich 2 lat  
przed terminem składania ofert były świadczone lub są świadczone w sposób ciągły  

usługi finansowo-księgowe 
 

 

Lp. 
Nazwa, adres organizacji 

pozarządowej  

Termin realizacji 
od-do 

 
Zakres usługi 

    

 
Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego podanych wyżej danych. 
 
 
 
 
 
 

……………………………….……………, ………………………………………………………………. 
Miejscowość, data   podpis osoby upoważnionej   

do reprezentowania Wykonawcy  
 


