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ZAPYTANIE CENOWE 

„Zarządzanie, kontrola, edukacja i promocja projektu”  
 

Gmina Nawojowa zwraca się z zapytaniem cenowym na zarządzanie, kontrolę, edukację i promocję 

projektu pn. „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie 

wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka 

energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 

Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi z zakresu zarządzania projektem, jego kontroli, 

edukacji i promocji, w szczególności: 

1) Zarządzanie projektem: 

➢ przygotowywanie umów z mieszkańcami według wzoru zamieszczonego w regulaminie; 

➢ współpraca z audytorami; 

➢ obsługa administracyjna projektu; 

➢ przygotowywanie dokumentów, związanych z projektem; 

➢ kontrola merytoryczna faktur, związanych z projektem; 

➢ przygotowywanie wniosków o płatność; 

➢ kontrola i analiza wniosków o wypłatę i rozliczenie; 

➢ monitoring realizacji projektu; 

2) Kontrola projektu – przeprowadzenie wizji lokalnej w zakresie wywiązania się mieszkańców z 

obowiązku: 

➢ przeprowadzenia termomodernizacji obiektu wynikających z opracowanych ocen 

energetycznych; 

➢ likwidacji starego kotła grzewczego; 

➢ prawidłowości eksploatacji kotła grzewczego zakupionego w ramach projektu; 

➢ używania odpowiedniego paliwa grzewczego i jego składowania; 

3) Edukacja ekologiczna: 

➢ Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 spotkań edukacyjno – informacyjnych dla 

mieszkańców gminy poruszających tematykę m. in. niską emisję, efektywne wykorzystanie 

energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesach zaopatrzenia w energię, 

politykę proekologiczną. 

4) Promocja projektu: 

➢ przygotowanie i umieszczenie tablicy pamiątkowej w siedzibie Wnioskodawcy zgodnie z 

Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 

zakresie informacji i promocji; 

➢ przygotowanie i zamieszczenie informacji o projekcie w prasie regionalnej; 
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➢ bieżące relacje z realizacji projektu w prasie lokalnej; 

➢ przygotowanie informacji o realizacji programu na stronie internetowej Gminy Nawojowa; 

➢ przygotowanie i umieszczenie tabliczki pamiątkowej w siedzibie Wnioskodawcy na 

zakończeniu realizacji projektu. 

Usługa będzie realizowana w okresie: od dnia podpisania umowy -31.07.2020r. 

Wymagania względem kandydata na stanowisko koordynatora: 

W postępowaniu mogą uczestniczyć osoby, które spełnią warunki: 

• posiadają wykształcenie co najmniej średnie,  

• posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu Projektami, 

• posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych, 

• nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą " spełnia - nie spełnia" w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata do 

postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki 

kandydat na stanowisko koordynatora spełnił. 

 Wymagane dokumenty:  

• formularz oferty, 

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 

doświadczenia, 

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych, 

• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 

Termin i sposób składania ofert 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany do podania 

wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). 

Niepodanie wszystkich wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z 

treścią zapytania. 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Nawojowa – w 

godzinach jego pracy lub mailowo na dołączonym Zał nr 1 na adres: enowicka@nawojowa.pl w 

terminie do dnia 19.08.2019r. do godz. 9.00.  
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Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego 

 

 

WYKONAWCA: 

 

……………………………………………………………………………… 
 

(imię, nazwisko, adres) 

 

 

O F E R T A 

Odpowiadając na zapytanie cenowe dotyczące realizacji zadania pn. „Zarządzanie, 
kontrola, edukacja i promocja projektu”  - „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy 
Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w 
budownictwie mieszkaniowym” 

 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę: 

CENA OFERTOWA: za dany 
miesiąc prac zł 

 

(słownie cena: …………………………………………………………… 

 

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

............................, dn…………………… ........................................................... 

   Podpis 

 

 


