
L.p. ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Numer zapytania 
ofertowego 13/2013

2. Zamawiający

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
49-100 Niemodlin
NIP 9910362817

3. Przedmiot 
zamówienia Koordynator projektu współpracy „Derkacz...”

4. Termin składania ofert  10/01/2014 (do godz. 15:00)

5. Forma składania ofert
Na adres e-mail: niemodlinskie@op.pl, fax. 77 4606 351 lub poczta na adres: 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 
Niemodlin (liczy się data wpływu oferty do biura)

6. Termin realizacji  
zamówienia IV-XII 2014 r.

7. Miejsce realizacji  
zamówienia 

Obszar 7 gmin Partnerstwa Borów Niemodlińskich: Dąbrowa, Łambinowice, 
Niemodlin, Prószków, Komprachcice, Strzeleczki, Tułowice oraz 2 gmin 
Stowarzyszenia LGD Wspólne Źródła: Biała i Korfantów.

8. Kryteria wyboru oferty
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował głównie kryterium ceny 
oraz posiadaniem doświadczenia w zakresie realizacji minimum 2 projektów 
o tematyce ochrony przyrody.

9. Rozstrzygnięcie 
postępowania 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani droga 
mailową. Od wyników postępowania nie przysługuje odwołanie.

10. Informacje 
szczegółowe

Nazwa stanowiska: Koordynator projektu współpracy

Zwierzchnik: Kierownik biura

Ważni współpracownicy: 
Specjalista ds. naukowych, specjalista ds. finansów i administracji,

Cel ogólny: 
Działania w projekcie współpracy realizowane zgodnie z budżetem, 
harmonogramem i opisem. 

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Główne obowiązki:
Do obowiązków koordynatora należy bieżąca koordynacja projektu, sprawdzanie 
postępu  w realizacji projektu, oraz jego rozliczenie, w tym zwłaszcza:

mailto:niemodlinskie@op.pl


a) nadzór nad wdrażaniem i finansowaniem projektu współpracy, 
b) monitorowanie projektu współpracy, 
c) stałą współpracę ze specjalistą ds. naukowych i finansów, w tym 
zwłaszcza w zakresie kontaktów z właścicielami gruntów z 7 gmin:  
Dąbrowa, Niemodlin, Komprachcice, Tułowice, Prószków, Łambinowice,  
Strzeleczki,
d) inicjowanie i prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych  
projektu współpracy, w tym szczególnie kontakt z mediami regionalnymi,
e) przygotowanie sprawozdania z realizacji całości projektu współpracy  
obejmujące wszystkie operacje, które zostanie podpisane przez Parterów  
projektu współpracy.
f) aktywną współpracę z przedstawicielem LGD Wspólne Źródła,  
wyznaczonym jako osoba do kontaktów w zakresie: organizacji spotkań  
roboczych, ustaleń z właścicielami łąk, opracowaniem broszury oraz  
organizacją konferencji podsumowującej
g) koordynacja i nadzór nad działań ochrony czynnej 4 najcenniejszych  
łąk,
h) informowanie partnera projektu współpracy o pojawiających się  
problemach i przeszkodach w realizacji zadań, w tym o ryzyku  
przekroczenia ustalonych terminów na realizację zadania,
i) kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji projektu współpracy, 
w zakresie wynikającym z podziału zadań pomiędzy partnerów projektu.

Niezbędne kwalifikacje
Wiedza:
1. Wykształcenie wyższe
2. Dobra obsługa MS Excel, MS Word, MS Outlook
Doświadczenie:
1. Zarządzanie zespołem min. 3-cio osobowym
2. Kontakty ze społecznościami lokalnymi
3. Minimum dwa zrealizowane projekty o tematyce przyrodniczej
Cechy / Umiejętności:
1. Ustalanie priorytetów
2. Rozwiązywanie problemów
3.  Terminowość
4. Podejmowanie decyzji
5. Odporność na stres
6.  Zapewnianie informacji zwrotnej
Postawy:
1. Pragmatyzm
2. Stawia potrzeby Partnerstwa Borów Niemodlińskich (PBN) jako całość 
na pierwszym miejscu
3. Dyskrecja i lojalność względem pracodawcy
Pozostałe:
1. Prawo jazdy kat. B
2. Gotowość do pracy w terenie
3. Gotowość do pracy poza godzinami pracy biura PBN

Kwalifikacje będące dodatkowym autem
Wiedza:
1.  Wykształcenie przyrodnicze (średnie lub/i wyższe)
2. Znajomość zasad Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- oś IV 
Leader
Cechy / Umiejętności:
1. Doskonała organizacja własnych działań
Postawy:
1. Działa na rzecz osobistego rozwoju



2. Zawsze ulepsza siebie


