
 

              

                                                                                          

 

„Zielone światło dla aktywnych” 

Projekt   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

       

 

Jadów, 18.05.2011r. 
 

 

…………………..…………………………….. 

………………………………………………… 

 

 

  

W związku z realizacją projektu „Zielone światło dla aktywnych”, współfinansowanego  ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał  
Ludzki,  Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji”,  Poddziałanie 7.1.1  „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej” przez Gminę Jadów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie,   ul. Jana 
Pawła II 17, 05-280 Jadów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, w okresie od  01.04.2011r. do 
30.11.2011r.  
występujemy z  zapytaniem ofertowym  na świadczenie usługi w formie umowy-zlecenia na 
pełnienie funkcji księgowej Projektu „Zielone światło dla aktywnych” w okresie od  01.06.2011r. do 
30.11.2011r., z wynagrodzeniem miesięcznym, o wartości ogółem nie przekraczającej równowartości 
kwoty 14.000 euro. 
 
Zakres obowiązków: 

a) prowadzenie rachunkowości projektu, 

b) wnioskowanie i rozliczanie transz płatniczych, 

c) merytoryczna prawidłowość rozliczeń finansowych, dowodów księgowych,wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionego 

personelu projektu i trenerów,  

d) rozliczenia z ZUS,US i inne rozliczenia finansowe związane z realizacją działań projektu 

 
Oszacowaną wartość zamówienia na w/w usługę prosimy przekazać w formie pisemnej według 
załączonego wzoru osobiście, faksem lub e’mailem  do dnia  26.05.2011 r. do godz. 15.00  na 
adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie,   ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, tel/fax:  
tel./fax 25 675 41 09, e’mail gopsjadow@wp.pl 

 
Kryterium oceny ważnych ofert - cena 100 % 

 
 
 

……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              

                                                                                          

 

„Zielone światło dla aktywnych” 

Projekt   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

       

 
 
 
 

………………………, dnia …………………….. 
 
 
……………………..…….………………….. 
………………………………………………..   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie 

…………………………………………….….                           ul. Jana Pawła II 17 
………………………………..………………                           05-280 Jadów 
                     / dane Oferenta/ 

 

FORMULARZ  OFERTY na 
pełnienie funkcji księgowej Projektu „Zielone światło dla aktywnych” w okresie od  01.06.2011r. do 

30.11.2011r., z wynagrodzeniem miesięcznym, o wartości ogółem nie przekraczającej równowartości kwoty 

14.000 euro 

 

1 Zamawiający 

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Jadowie,   ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów  

2 Przedmiot zamówienia 

pełnienie funkcji księgowej Projektu „Zielone światło dla 

aktywnych” w okresie od  01.06.2011r. do 30.11.2011r., z 

wynagrodzeniem miesięcznym, o wartości ogółem nie 

przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro. 

3 Termin realizacji zamówienia od  01.06.2011r. do 30.11.2011r. 

4 Wykonawca 

 

 

 

 

5 

 

Wartość brutto w zł na 1  

miesiąc  liczbowo 

 

 

 

 

6 

 

Wartość brutto w zł na 1  

miesiąc słownie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………….…………..                                                 …………………………….………….. 

           Miejscowość,  data )                                                                       (pieczątka, podpis Oferenta) 
 


