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Górki, dnia 27.02.2019 r.  

Zamawiający: 

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią  
Górki 3A 
82-500 Kwidzyn 

 

 

Zapytanie ofertowe 

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w ramach realizacji projektu p.n. „Silny 
i wykwalifikowany trzeci sektor- wprowadzenie modelu pracy z zastosowaniem metody 
tutoringu”, dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, 
Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 
19.2 „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, zaprasza Państwa do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej 
świadczenia następujących usług podzielonych na części: 
a) specjalista ds. opracowania Indywidualnego Planu Wsparcia dla organizacji 

pozarządowych z terenu PLGD  
b) specjalistyczne poradnictwo w ramach tutoringu  - konsultacje finansowo – księgowe  

dla organizacji pozarządowych z terenu PLGD. 
c) specjalistyczne poradnictwo w ramach tutoringu  - konsultacje prawnicze.  
d) specjalistyczne poradnictwo w ramach tutoringu  - sprawy administracyjne  

w organizacjach pozarządowych z terenu PLGD.  
e) specjalistyczne poradnictwo w ramach tutoringu z pisania i realizacji projektów  

ze środków UE/krajowych/ powiatowych/gminnych   
f) prowadzenie warsztatów dla mieszkańców „Jak założyć organizację krok po kroku” 
 
Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią informuje, że dopuszcza się składanie 
ofert częściowych lub na całość zapytania ofertowego.  
 

MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia:   marzec 2019 r. – listopad 2019 r.     

Miejsce wykonania zamówienia:  Powiat Kwidzyński  

Ilość przewidzianych godzin – po 45 h w przypadku części b-e, w przypadku części a – 60 h, 
w  przypadku części f – 40 h. 
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Ilość wspartych organizacji  - 5  

Liczba wspartych mieszkańców – 75 osób  

Do proponowanej ceny usługi należy doliczyć koszty dojazdu do miejsca wykonywania usługi, 
swój sprzęt oraz materiały. Zamówienie obejmuje:  

 koszt wynagrodzenia za 1 h brutto  
 koszt za całą usługę 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU:  

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Indywidualnego Planu 
Wsparcia - 60 h (średnio 12h na organizację x 5 NGO- w zależności od potrzeb organizacji), 
realizowane 18- 22 i 25- 29 marca 2019 r. 
Opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia jest niezbędne do dalszych działań związanych 
z indywidualnym wsparciem poszczególnych organizacji przez tutora.  
 
b) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na działaniu na rzecz wybranych 
organizacji pozarządowych (uczestników projektu) z terenu Powiatu Kwidzyńskiego 
wsparciem w ramach specjalistycznego poradnictwa w ramach tutoringu  - konsultacje 
finansowo – księgowe dla organizacji pozarządowych z terenu PLGD.   
Daty realizacji tutoringu (6h/dzień) na podstawie harmonogramu zawartego we wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

Tutoring ma na celu indywidualne podejście do konkretnej organizacji (poprzedzi  

to wypracowany Indywidualny Plan Wsparcia dla organizacji). Jest to indywidualne podejście 

do spraw bieżących i strategicznych organizacji dotyczących spraw związanych 

 z  kwestiami finansowo – księgowymi w NGO. Ilość godzin poradnictwa uzależniona będzie  

od indywidualnych wyników sporządzonego Indywidualnego Planu Wsparcia.  Do zadań 

tutora ds. finansowo – księgowych należeć będzie współpraca z przedstawicielem organizacji 

pozarządowej w zakresie finansowo – księgowym, prowadzenie monitoringu wydatków  

w budżecie wykonawczym projektu, uzgadnianie wydatków ze sprawozdawanych wniosków 

o płatność z księgami i kontem bankowym projektu, sprawdzenie stanu konta bankowego 

projektu z wydatkami na koniec okresu sprawozdawczego, sprawdzenie płynności 

finansowej projektu, opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z dokumentacją, 

monitoring pod kątem finansowym  wystawionych umów oraz inne zadania, które wynikają  

z przeprowadzonego Indywidualnego Planu Wsparcia. Poszukuje się osoby, która posiada 

min. 5 letnie doświadczenie w zakresie merytorycznym operacji.  
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c) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wsparciu wybranych organizacji 

pozarządowych (uczestników projektu) z terenu Powiatu Kwidzyńskiego specjalistycznym 

poradnictwem w ramach tutoringu -  wsparciem konsultacji prawniczych. Do zadań tutora 

należeć będzie analiza dokumentów pod kątem prawniczym, pomoc w sprawach 

prawnych/karnych itp. Tutoring ma na celu indywidualne podejście do konkretnej organizacji 

(poprzedzi to wypracowany Indywidualny Plan Wsparcia). Jest to indywidualne podejście  

do spraw bieżących i strategicznych organizacji  dotyczących spraw związanych z  kwestiami 

prawniczymi.  Ilość godzin poradnictwa uzależniona będzie od indywidualnych wyników 

sporządzonego Indywidualnego Planu Wsparcia. Poszukuje się osoby, która posiada min.  

5 letnie doświadczenie w zakresie merytorycznym operacji.  

d) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wsparciu wybranych organizacji 

pozarządowych (uczestników projektu) z terenu Powiatu Kwidzyńskiego specjalistycznym 

poradnictwem w ramach tutoringu - sprawy administracyjne w organizacjach 

pozarządowych z terenu PLGD. Do zadań tutora należeć będzie analiza dokumentów pod 

kątem administracyjnym/ zgodności z RODO itp. Tutoring ma na celu indywidualne podejście 

do konkretnej organizacji (poprzedzi to wypracowany Indywidualny Plan Wsparcia). Jest  

to indywidualne podejście do spraw bieżących i strategicznych organizacji  dotyczących 

spraw związanych z  kwestiami administracyjnymi.  Ilość godzin poradnictwa uzależniona 

będzie od indywidualnych wyników sporządzonego Indywidualnego Planu Wsparcia. 

Poszukuje się osoby, która posiada min. 5 letnie doświadczenie w zakresie merytorycznym 

operacji. 

e) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wsparciu wybranych organizacji 

pozarządowych (uczestników projektu) z terenu Powiatu Kwidzyńskiego specjalistyczne 

poradnictwo w ramach tutoringu z pisania i realizacji projektów ze środków 

UE/krajowych/ powiatowych/gminnych  w organizacjach pozarządowych z terenu PLGD. 

Do zadań tutora należeć będzie przygotowanie i pomoc w pisaniu projektu, najważniejsze 

zasady przygotowania budżetu i harmonogramu, jak czytać dokumentację konkursową itp. 

Tutoring ma na celu indywidualne podejście do konkretnej organizacji (poprzedzi  

to wypracowany Indywidualny Plan Wsparcia). Jest to indywidualne podejście do spraw 

bieżących i strategicznych organizacji  dotyczących spraw związanych z kwestiami pisania  

i realizacji projektów ze środków UE/krajowych/ powiatowych/gminnych  w organizacjach 

pozarządowych z terenu PLGD.  Ilość godzin poradnictwa uzależniona będzie  

od indywidualnych i wyników sporządzonego Indywidualnego Planu Wsparcia. Poszukuje  

się osoby, która posiada min. 5 letnie doświadczenie w zakresie merytorycznym operacji. 
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f) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów  
dla mieszkańców z terenu PLGD pn. „Jak założyć organizację krok po kroku” (1 warsztat  
x 5 gmin, 8h/każdy warsztat). Do zadań trenera warsztatów będzie należało poprowadzenie  
8 h warsztatów, które powinny zawierać następującą tematykę:  

a. Rodzaje organizacji- różnice i podobieństwa. 
b. Etapy rejestracji organizacji- dokumenty i formularze. 
c. Rozpoczęcie działalności organizacji. 
d. Pozyskiwanie środków na działalność organizacji. 
e. Sprawozdawczość w NGO 
 
Poszukuje się osoby, która posiada min. 5 letnie doświadczenie w zakresie merytorycznym 
operacji. 
 
Miejsce i terminy realizacji warsztatów: 
1. W siedzibie Gminy Kwidzyn – Urząd Gminy Kwidzyn, u. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn 
lub w innym wyznaczonym miejscu zostaną zrealizowane: 
1 spotkanie 8 h-  w terminie - 18 maja 2019, 
2. W siedzibie Gminy Sadlinki – Urząd Gminy Sadlinki, u. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki  
lub w innym wyznaczonym miejscu zostaną zrealizowane: 
1 spotkanie 8 h-  w terminie – 13 kwietnia 2019, 
3. W siedzibie Gminy Ryjewo – Urząd Gminy Ryjewo, u. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo  
lub w innym wyznaczonym miejscu zostaną zrealizowane: 
1 spotkanie 8 h-  w terminie – 15 czerwca 2019, 
4. W siedzibie Gminy Gardeja – Urząd Gminy Gardeja, u. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja   
lub w innym wyznaczonym miejscu zostaną zrealizowane: 
1 spotkanie 8 h-  w terminie – 13 lipca 2019, 
5. W siedzibie Miasta i Gminy Prabuty – Urząd Miasta i Gminy Prabuty, u. Kwidzyńska 2,  
82-550 Prabuty lub w innym wyznaczonym miejscu zostaną zrealizowane: 
1 spotkanie 8 h-  w terminie – 10 sierpnia 2019, 
6. PRAZE informuje, iż terminy i miejsce mogą ulec zmianie. 
 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA : 

1. Ofertę należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą w terminie do 6 marca 2019 r. 
na adres: Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Górki 3 A, 82-500 Kwidzyn.  
2. Ofertę należy składać zgodnie ze wzorem ofert stanowiącym Załączniki od nr 1 do 6 

do niniejszego szacowania ceny usługi.  

3. Oferta powinna: 

- być opatrzona pieczątką firmową, 
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- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- zawierać czytelny podpis wykonawcy. 

4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – 

„Silny i wykwalifikowany trzeci sektor- wprowadzenie modelu pracy z zastosowaniem 

metody tutoringu”. 

5. Wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub 

wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania 

ofert. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny 

– 100%. 
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Załącznik nr 1 
Formularz cenowy świadczenia usługi:  

specjalista ds. opracowania Indywidualnego Planu Wsparcia dla organizacji pozarządowych 
z terenu PLGD  

 

 

kwota wynagrodzenia brutto* 
za 1 h (w PLN): ……………. 

Słownie:  
 
 
 
 
 

 

Koszt całej usługi  tj. 60 h 
brutto* …………………. (w PLN): 
 

Słownie:  
 
 
 
 

 
 
..................................                                                       .................................................................. 
 
Miejscowość, data      Czytelny podpis/pieczątka Wykonawcy 
 
  

*kwota powinna uwzględniać również wszystkie składki ubezpieczenia społecznego, w tym 

odprowadzane przez Zleceniodawcę jeżeli Oferent nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem 

społecznym u innego pracodawcy/zleceniodawcy/nie prowadzi działalności gospodarczej, od której 

sam odprowadza składki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 
 
 

Nazwa/Imię i nazwisko 
 
 

Adres  

Telefon  
 
 

e-mail 
 
 

NIP (jeśli dotyczy)  
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Załącznik nr 2 
 

Formularz cenowy świadczenia usługi:  
zajęcia indywidualne  w ramach tutoringu  - konsultacje finansowo – księgowe dla 

organizacji pozarządowych z terenu PLGD.  
 

 

kwota wynagrodzenia brutto* 
za 1 h (w PLN): ……………. 

Słownie:  
 
 
 
 
 

 

Koszt całej usługi  tj. 45 h 
brutto* …………………. (w PLN): 
 

Słownie:  
 
 
 
 

 
 
..................................                                                       .................................................................. 
 
Miejscowość, data      Czytelny podpis/pieczątka Wykonawcy 
 
  

*kwota powinna uwzględniać również wszystkie składki ubezpieczenia społecznego, w tym 

odprowadzane przez Zleceniodawcę jeżeli Oferent nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem 

społecznym u innego pracodawcy/zleceniodawcy/nie prowadzi działalności gospodarczej, od której 

sam odprowadza składki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 

Nazwa/Imię i nazwisko 
 
 

Adres  

Telefon  
 
 

e-mail 
 
 

NIP (jeśli dotyczy)  
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Załącznik nr 3 
 

Formularz cenowy świadczenia usługi:  
zajęcia indywidualne  w ramach tutoringu  - konsultacje prawnicze dla organizacji 

pozarządowych z terenu PLGD.  
 

 

kwota wynagrodzenia brutto* 
za 1 h (w PLN): ……………. 

Słownie:  
 
 
 
 
 

 

Koszt całej usługi  tj. 45 h 
brutto* …………………. (w PLN): 
 

Słownie:  
 
 
 
 

 
 
..................................                                                       .................................................................. 
 
Miejscowość, data      Czytelny podpis/pieczątka Wykonawcy 
 
  

*kwota powinna uwzględniać również wszystkie składki ubezpieczenia społecznego, w tym 

odprowadzane przez Zleceniodawcę jeżeli Oferent nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem 

społecznym u innego pracodawcy/zleceniodawcy/nie prowadzi działalności gospodarczej, od której 

sam odprowadza składki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 

 

Nazwa/Imię i nazwisko 
 
 

Adres  

Telefon  
 
 

e-mail 
 
 

NIP (jeśli dotyczy)  
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Załącznik nr 4 

 

Formularz cenowy świadczenia usługi: 
zajęcia indywidualne  w ramach tutoringu  - sprawy administracyjne w organizacjach 

pozarządowych z terenu PLGD.  
 

 

kwota wynagrodzenia brutto* 
za 1 h (w PLN): ……………. 

Słownie:  
 
 
 
 
 

 

Koszt całej usługi  tj. 45 h 
brutto* …………………. (w PLN): 
 

Słownie:  
 
 
 
 

 
 
..................................                                                       .................................................................. 
 
Miejscowość, data      Czytelny podpis/pieczątka Wykonawcy 
 
  

*kwota powinna uwzględniać również wszystkie składki ubezpieczenia społecznego, w tym 

odprowadzane przez Zleceniodawcę jeżeli Oferent nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem 

społecznym u innego pracodawcy/zleceniodawcy/nie prowadzi działalności gospodarczej, od której 

sam odprowadza składki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 

 

Nazwa/Imię i nazwisko 
 
 

Adres  

Telefon  
 
 

e-mail 
 
 

NIP (jeśli dotyczy)  
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Załącznik nr 5 
 

Formularz cenowy świadczenia usługi: 
zajęcia indywidualne  w ramach pisania i realizacji projektów ze środków UE/krajowych/ 

powiatowych/gminnych   
 

 

kwota wynagrodzenia brutto* 
za 1 h (w PLN): ……………. 

Słownie:  
 
 
 
 
 

 

Koszt całej usługi  tj. 45 h 
brutto* …………………. (w PLN): 
 

Słownie:  
 
 
 
 

 
 
..................................                                                       .................................................................. 
 
Miejscowość, data      Czytelny podpis/pieczątka Wykonawcy 
 
  

*kwota powinna uwzględniać również wszystkie składki ubezpieczenia społecznego, w tym 

odprowadzane przez Zleceniodawcę jeżeli Oferent nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem 

społecznym u innego pracodawcy/zleceniodawcy/nie prowadzi działalności gospodarczej, od której 

sam odprowadza składki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy od osób fizycznych. 
 
 

Nazwa/Imię i nazwisko 
 
 

Adres  

Telefon  
 
 

e-mail 
 
 

NIP (jeśli dotyczy)  
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Załącznik nr 6 
 

Formularz cenowy świadczenia usługi: 
prowadzenie warsztatów „Jak założyć organizację krok po kroku”  

 

 

kwota wynagrodzenia brutto* 
za 1 h (w PLN): ……………. 

Słownie:  
 
 
 
 
 

 

Koszt całej usługi 40 h tj.  
1warsztat w 5 gminach po 8 h. 
 brutto* …………………. (w PLN): 
 

Słownie:  
 
 
 
 

 
 
..................................                                                       .................................................................. 
 
Miejscowość, data      Czytelny podpis/pieczątka Wykonawcy 
 
  

*kwota powinna uwzględniać również wszystkie składki ubezpieczenia społecznego, w tym 

odprowadzane przez Zleceniodawcę jeżeli Oferent nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem 

społecznym u innego pracodawcy/zleceniodawcy/nie prowadzi działalności gospodarczej, od której 

sam odprowadza składki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy od osób fizycznych. 
 

 

 

Nazwa/Imię i nazwisko 
 
 

Adres  

Telefon  
 
 

e-mail 
 
 

NIP (jeśli dotyczy)  
 
 


