ZAPYTANIE OFERTOWE
WSPARCIE W PROCESIE OCENY FORMALNEJ
WNIOSKÓW KONKURSOWYCH
dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii
i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Departament
Funduszy Norweskich - realizując wybrane zadania Operatora Programów
środowiskowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014 poszukuje:
zleceniobiorcy do obsługi naboru wniosków na etapie oceny formalnej prowadzonej zgodnie
z kryteriami dostępu dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie
odnawialnych źródeł energii”.
Zakres umowy zlecenia:
Umowa obejmuje następujący zakres prac związanych z obsługą wniosków aplikacyjnych na
etapie oceny formalnej:
przeprowadzanie oceny wniosków aplikacyjnych zgodnie z kryteriami dostępu,
wypełnianie karty oceny formalnej,
przygotowywanie i wysyłanie pism do Wnioskodawców ws. wyjaśnień/uzupełnień
dokumentów lub korekty oczywistych błędów pisarskich lub/i omyłek rachunkowych,
prowadzenie bazy danych (zestawień) wniosków aplikacyjnych będących w trakcie
oceny,
weryfikacja uzupełnień/wyjaśnień/korekt przedłożonych przez wnioskodawców,
informowanie wnioskodawców o wynikach oceny,
koordynacja oceny z innymi komórkami organizacyjnymi zaangażowanymi w proces,
obsługa procedury odwoławczej.
Wymagania konieczne wobec zleceniobiorcy:
1. ukończenie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, studiów magisterskich
inżynierskich na jednym z kierunków: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska,
energetyka lub pokrewnych,
2. zgodne z ww. wykształceniem doświadczenie zawodowe, odbyty staż lub praktyka
zawodowa,
3. zdolność efektywnego komunikowania się, umiejętność pracy w zespole, dobra
organizacja pracy własnej,
4. niekaralność za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe,
5. umiejętność obsługi komputera: MS Office (Word, Excel), poczta elektroniczna i Internet,
6. znajomość pakietu dokumentów zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze dla Programu
PL04 znajdujących się na stronie:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/nabory/art,4,ogloszenie-o-naborze-wnioskoww-ramach-otwartego-konkursu-glownego-dla-pl04.html
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Wymagania pożądane:
1. ukończenie studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej budynków albo złożenie z wynikiem pozytywnym
egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
budynków lub posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej.
Spełnienie wymogów koniecznych określonych w p. 1-2 powinno zostać potwierdzone
dokumentami stwierdzającymi ich spełnienie, w tym zaświadczeniami. Spełnienie wymogów
koniecznych określonych w p. 3-7 może zostać stwierdzone pisemnym oświadczeniem.
Prawdziwość oświadczeń może zostać zweryfikowana przez zleceniodawcę podczas
ewaluacji ofert.
Kryteria wyboru
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji ofert na podstawie nadesłanych
dokumentów oraz ewentualnych spotkań z kandydatami. Podczas oceny ofert brane będą pod
uwagę następujące kryteria:
zgodne z wymaganym wykształceniem doświadczenie zawodowe (liczba lat) – 40%,
spełnienie wymagań pożądanych – 20%,
oferowana cena – 40%.
Termin i kontakt:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w terminie do 22 lipca 2013 r., do godz. 15.00,
w Kancelarii NFOŚiGW. Każda oferta powinna zawierać: oczekiwaną wysokość
wynagrodzenia brutto za okres 1 miesiąca wykonywania zlecenia, CV potencjalnego
zleceniobiorcy, dokumenty (kopie) poświadczające wykształcenie i doświadczenie,
oświadczenie o niekaralności, dane kontaktowe oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla celów niniejszego ogłoszenia. W tytule korespondencji zawierającej dane
kontaktowe nadawcy prosimy o zapis: „Oferta na umowę zlecenie PL04 – wsparcie naboru
wniosków MF EOG 2009- 2014”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami.
Uwaga!
1. Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości netto poniżej 14 tys. euro (art. 4 ust. 8 Ustawy
prawo zamówień publicznych).
2. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferta stanowi informację publiczną
w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia
jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, oferta
zostanie odrzucona.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z wybranymi oferentami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania ofert.
4. NFOŚiGW zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych
w NFOŚiGW.
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