Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r.

Zapytanie ofertowe na obsługę księgową projektu “Moto Mobi”

ZAPYTANIE OFERTOWE: Na obsługę księgową projektu „Moto Mobi”- aplikacja do
zarządzania pojazdami, jako innowacyjna platforma komunikacji marketingowej dla firm
motoryzacyjnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka/działanie 8.1
ZAMAWIAJĄCY
Fortunato Tomasz Stancelewicz
Adres: ul. Klaudyny 32, lok. 100; 01-684 Warszawa
Telefon: 772 100 317, email biuro@motomobi.pl
REGON:143435282, NIP: 1182034300
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest obsługa księgowa projektu „Moto Mobi”- aplikacja do
zarządzania pojazdami, jako innowacyjna platforma komunikacji marketingowej dla firm
motoryzacyjnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka/działanie 8.1
Firma zewnętrzna prowadzająca Księgowość projektu odpowiedzialna będzie za:
a. weryfikację sporządzanych dokumentów;
b. rozliczanie dotacji;
c. prawidłowe opisywanie dokumentów księgowych;
d. sporządzanie sprawozdań finansowych;
e. przestrzeganie zobowiązań podatkowych.
Wymagania w stosunku do firmy zajmującej się rozliczaniem projektu:
a. minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości projektów finansowanych ze
środków UE;
b. znajomość przepisów prawa związanych z finansowaniem ze środków UE.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowa zakłada termin świadczenia usługi do końca okresu realizacji projektu, który
przewidywany jest na dzień 31.03.2015 r. Rozwiązanie umowy w trakcie współpracy będzie
mogło nastąpić, jeśli zatrudniona firma nie będzie wywiązywała się z nałożonych na nią
czynności lub na mocy porozumienia stron.
KRYTERIA OCENY OFERT
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące kryteria:
1. Będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą według kryteriów: cena.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim.
2. Oferta musi zawierać:
 Pełną nazwę oferenta;
 Adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz nr NIP;
 Wycenę zamówienia w zakresie obsługi księgowej projektu zawierającą informacje o cenie
netto i brutto;
 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
 Termin związania ofertą: do 30 dni od terminu składania ofert;
 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta;
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
KONTAKT
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną i telefoniczną o
wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami
będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dodatkowych informacji
udziela Pan Tomasz Stancelewicz nr tel. 722100317.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty można składać: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: biuro@motomobi.net,
pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres ul. Klaudyny 32, lok. 100, 01-684
Warszawa
do dnia 29.07.2013 r. do godziny 16.00.
Uwaga – w przypadku składana ofert osobiście lub pocztą, na kopercie należy umieścić
napis „Oferta na obsługę księgową projektu na potrzeby realizacji projektu „Moto Mobi”.
Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona w biurze projektu oraz na stronie
internetowej Zamawiającego 30.07.2013 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze oferenta.
3. W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
1.

FORMULARZ OFERTY – WZÓR
Fortunato Tomasz Stancelewicz
ul. Klaudyny 32, lok.100
01-684 Warszawa
email: biuro@motomobi.net
Dane oferenta:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
FORMULARZ OFERTY
Obsługa księgowa projektu w ramach projektu „Moto Mobi”- aplikacja do zarządzania
pojazdami, jako innowacyjna platforma komunikacji marketingowej dla firm
motoryzacyjnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka/działanie 8.1
Oferujemy usługi księgowe:
zgodnie z wymaganiami i kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 16 lipca
2013 r.
za cenę …………………………………… zł netto miesięcznie
(słownie……………………………………………………………………………………………….).
za cenę ………………………………….... zł brutto miesięcznie
(słownie:………………………………………………………………………………………………).

Data:…………………………………………
…………………………………………
pieczęć i podpis oferenta

