Sanok, dnia: 23.03.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 1/AP/2012
Zamawiający :
Fundacja Karpacka – Polska
ul. Franciszkańska 5/1, 38-500 Sanok
NIP: 687-169-20-10
Projekt: „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego
górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, Działanie 5.1.
Fundacja Karpacka – Polska zaprasza do złożenia oferty poprzez wypełnienie
formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego ( załącznik numer 1 ),
zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji redaktora serwisu / portalu „Alpy
Karpatom”.
Zadania w ramach obsługi serwisu internetowego „Alpy Karpatom”:
opracowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych do serwisu
www.alpykarpatom.pl,
publikacja tekstów w serwisie / portalu projektu,
korekta i ostateczna akceptacja tekstów zamieszczanych na stronie internetowej
projektu przygotowywanych przez innych członków zespołu projektu „Alpy
Karpatom”,
wykonywanie dokumentacji fotograficznej imprez realizowanych w ramach
projektu,
wybór i obróbka zdjęć cyfrowych,
współpraca z firmą wskazaną przez zleceniodawcę nad wybranymi elementami
przy serwisie internetowym oraz nadzór nad sprawnym działaniem serwisu /
zgłaszanie usterek do firmy zleceniodawcy, prowadzenie korespondencji,
obsługa sklepu internetowego pod względem wizualizacji i zawartości treści,
opracowywanie informacji do serwisu www.alpykarpatom.pl,
2. Termin realizacji zadania oraz forma zatrudnienia
Termin realizacji zadania : 10.04.2012 – 31.12.2013 r.
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Forma zatrudnienia: umowa zlecenie za czas realizacji zadania/ rozliczenie
miesięczne
3. Miejsce realizacji zadania
Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Wymagane kwalifikacje konieczne do spełnienia przez Oferentów:
wyższe wykształcenie,
znajomość obsługi pakietu MS Office,
znajomość i umiejętność obsługi programów komputerowych do edycji grafiki (np.
Corel, Photoshop),
znajomość budowy stron internetowych (HTML, CMS),
doświadczenie w obsłudze stron internetowych (portali używanych w jednostkach
samorządowych i rządowych),
znajomość języka angielskiego,
umiejętność poprawnego redagowania tekstów w zakresie tematyki związanej
z projektem zarówno w języku polskim jak i angielskim,
doświadczenie przy obsłudze projektów krajowych i międzynarodowych,
umiejętność pracy w zespole.
3. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie miesięczne,
kwota umowy zlecenia)
wykształcenie,
doświadczenie zawodowe.
4. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny zawierający m.in. opis posiadanego doświadczenia zawodowego
oraz zakres wykonywanych obowiązków na dotychczasowym stanowisku,
2. Życiorys,
3. Zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje.
5. Termin i miejsce składania ofert:
Powyższe dokumenty wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1)
należy przesłać do dnia 30 marca 2012 r., w formie elektronicznej na adres
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cfpl@cfoundation.org lub papierowej na adres: Fundacja Karpacka-Polska, ul. Rynek 7,
38-500 Sanok (liczy się data wpływu).
6. W celu opracowania oferty Oferent może zapoznać się z wnioskiem projektu
udostępnionym do wglądu przez Zleceniodawcę w siedzibie Zamawiającego.
UWAGA: za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent. Zaleca się potwierdzenie
wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Fundacja nie odpowiada za niedostarczone w
terminie oferty.
1. Ocena ofert zostanie dokonana najpóźniej dnia 4 kwietnia 2012.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub doprecyzować
swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
Zamówienia.
2. Cena powinna zawierać przekazanie praw autorskich
Zamawiającego, na wszystkich płaszczyznach eksploatacji.

i

pokrewnych

na

3. Cenę oferty będzie stanowić: cena brutto.
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze lub odrzuceniu danej oferty Zamawiający zawiadomi każdego z oferentów
drogą e-mailową lub telefoniczną do dnia 6 kwietnia 2012 r.
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ZAŁACZNIK Nr 1
Załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego numer ………… z dnia 23.03.2012 r.
................................................... ...........................................
Imię i nazwisko oraz adres Oferenta, miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji
redaktora serwisu / portalu „Alpy Karpatom”
1. Oferuję cenę ryczałtową brutto wykonania przedmiotu zamówienia w formie umowy
zlecenia (wynagrodzenie miesięczne) w wysokości : ..............................................zł
brutto.
2. Ponadto oświadczam, iż:
a) zobowiązuję się do wykonywania zadań wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
w okresie realizacji projektu tj.
od ………………………...do ………….……………………….
b) posiadam wykształcenie ………………………………………………………
c) legitymuję się doświadczeniem w zakresie redakcji serwisu Internetowego (krótki
opis)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
d) akceptuję termin i warunki realizacji usługi;
e) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się dostarczyć dokumenty
potwierdzające
oświadczenia złożone w niniejszej ofercie;
f) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania
ofert.

..............................................
/podpis Oferenta
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