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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (PZS) poszukuje Menadżera/Menadżerki projektu 

 „BSR (Bottom-up, Sustainable, Renewable) Lab for Just Transition in Polish and German coal regions” 

realizowanego we współpracy z partnerami: Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości z Konina, Lausitzer 

Perpsektiven z region Łużyc oraz Ecologic Instiute z Berlina, finansowanego ze środków EUKI -  European 

Climate Initiative, będącego instrumentem finansowym Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody 

i Bezpieczeństwa Nueklearnego Republiki Federalnej Niemiec.   

Przedmiot zamówienia:  

Menadżer / Menadżerka międzynarodowego projektu odpowiedzialna za całościowe zarządzanie projektem, 

a w szczególności:   

• nadzór nad realizacją projektu zgodnie z wymogami grantodawcy oraz procedurami wewnętrznymi 

PZS 

• koordynacja pracy partnerów projektu, w tym komunikacja między partnerami, przygotowanie 

i nadzór nad realizacją umów bilateralnych z partnerami  

• nadzór nad organizacją działań w projekcie oraz ich prawidłową realizacją 

• nadzór nad działaniami komunikacyjnymi w projekcie  

• zarządzania budżetem projektu  

• prowadzenie regularnej komunikacji z biurem instytucji finansującej EUKI  

• przeprowadzanie niezbędnych procedur w zakresie zakupu towarów i usług  

• nadzór nad właściwym, zgodnym z wymogami grantodawcy oznakowaniem materiałów projektowych  

• prowadzenie dokumentacji projektu 

• prowadzenie sprawozdawczości projektu   

• reprezentowanie projektu na zewnątrz  

  

Termin i miejsce wykonania zamówienia.  

Zamawiający przewiduje podjęcie czynności zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie później niż 1 listopad 

2020 na okres 24 miesięcy. Podstawowym miejscem wykonywania usługi będzie biuro Zamawiającego 
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w Warszawie przy ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 oraz w uzgodnionym zakresie praca zdalna. Przewiduje się 

również wyjazdy terenowe wynikające ze specyfiki projektu. 

Warunki udziału w postępowaniu 

 I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, doradztwa i prowadzenia 

projektów. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca załączony do oferty wyciąg 

z właściwego rejestru. 

2) Wykonawca posiada pełną zdolność do czynności prawnych; Na potwierdzenie spełniania tego warunku 

wykonawca złoży oświadczenie w treści Oferty;  

3) Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, świadczył usługi przez okres 

co najmniej 3 lat z zakresu zarządzania projektami z budżetem nie mniejszym niż 100 000 EUR.  

4) Skieruje do wyłącznej realizacji zamówienia 1 osobę, która: 

a) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

za przestępstwo skarbowe. Na dowód spełniania tego warunku wykonawca złoży wraz z ofertą 

Oświadczenie o niekaralności.  

b) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami z budżetem nie mniejszym 

niż 100 000 EUR, ze szczególnym uwzględnieniem projektów unijnych lub międzynarodowych 

oraz dotyczących ochrony środowiska i / lub rozwoju lokalnego i / lub wspierania przedsiębiorczości 

na terenach wiejskich. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca złoży w treści Oferty 

oświadczenie opisujące posiadane doświadczenie wraz z wykazem zrealizowanych projektów.  

c) wykaże się biegłą znajomością języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie. Na potwierdzenie 

spełniania tego warunku wykonawca złoży oświadczenie w treści Oferty.  

 

II. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień lub uzupełnień jeżeli nie naruszy to 

konkurencyjności. 

III. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej.  

2) Oferta wraz z oświadczeniami, musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy. Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający 
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identyfikację osoby podpisującej (czytelne imię i nazwisko, bądź pieczątka imienna z podpisem 

nieczytelnym).  

3) Zamawiający dopuszcza skany ofert lub oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

4) Podana w ofercie kwota musi być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto z uwzględnieniem 

podatku VAT. Prosimy o podanie ceny odnoszącej się do 1 miesiąca.  

5) Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, z wyjątkiem kosztów 

podróży bezpośrednio związanych z realizacją projektu, które będą niezależnie pokryte po wcześniejszej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

IV. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy  

1) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny, która będzie podstawą do wyboru 

jednej oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w treści zapytania ofertowego.  

2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria ceny i doświadczenia wg poniższej 

punktacji:  

Cena: 5 pkt 

Doświadczenie: 5 pkt 

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 10 pkt. 

3) Zamawiający zastrzega możliwość opracowania na podstawie wskazanych wyżej kryteriów listy 

rankingowej wykonawców, maksimum 3, których zaprosi do negocjacji. Przedmiotem negocjacji mogą 

być metodyka pracy, cena oraz znajomość zagadnień dotyczących sprawiedliwej transformacji regionów 

górniczych.  

4) W wyniku przeprowadzonych negocjacji Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaoferuje 

najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia w stosunku do przedmiotu zamówienia, to jest przedstawi 

najkorzystniejszy zakres zamówienia oraz najciekawszą, odpowiadającą potrzebom Zamawiającego 

metodykę pracy w stosunku do zaproponowanej ceny.  

 

Sposób i termin złożenia ofert  

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail:  info@zielonasiec.pl w terminie do dnia 

12 października 2020 r. do godziny 18:00. Wiadomość wraz z ofertą musi zawierać oznaczenie: „OFERTA – 

menadżer/menadżerka projektu”. 
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