
 

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2018 r. 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na usługę monitorowania źródeł finansowania  

oraz pozyskiwania funduszy pomocowych oraz rozwojowych 

dla Akademii Muzycznej im. S.Moniuszki w Gdańsku 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 

ul. Łąkowa 1-2 

80-743 Gdańsk 

tel.: (58)300-92-12, (58) 300-92-01; faks: (58) 300-92-10 

www.amuz.gda.pl 

PODSTAWA PRAWNA 

art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 

1579 ze zsm.), zwana dalej „ustawą”. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitorowania źródeł finansowania i zasad ubiegania 

się o fundusze pomocowe i rozwojowe oraz ich pozyskiwanie dla Akademii Muzycznej im. 

S.Moniuszki w Gdańsku. 

2. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) monitorowanie źródeł finansowania i zasad ubiegania się o fundusze pomocowe i rozwojowe  

2) pozyskiwanie funduszy dla projektów instytucji,  

3) przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie,  

4) weryfikowanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem,  

5) koordynowanie realizacji oraz bieżących zmian w realizacji projektów,  

6) przygotowanie korespondencji dot. poszczególnych projektów,  

7) przygotowanie raportów, rozliczeń i sprawozdań wraz z niezbędną dokumentacją poszczególnych 

projektów,  

8) współpraca przy pozyskiwaniu sponsorów i realizacji umów sponsorskich do wskazanych projektów, 

5. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. (z możliwością 

wydłużenia okresu obowiązywania umowy). 

 

II. SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

cena: 100% 

 

III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW 

Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że: 

1. Posiada co najmniej dwuletnie (2 letnie) doświadczenie w ubieganiu się o zewnętrzne finansowe 

środki  pomocowe ( środki europejskie, dotacje ministerialne, granty samorządowe ,inne ) 



 
2. Sporządził co najmniej 2 wnioski, które przeszły co najmniej ocenę formalną – tj. były złożone 

zgodnie z wymogami danego konkursu, bez podstawowych uchybień.  

 

IV. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2.  Oferty należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2018 r. , do godziny 10.00 

3.  Oferty należy złożyć w wybrany sposób: 

1) na adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział 

zamówień publicznych, budynek czerwony, Rektorat, pok. Nr 103-105 lub 

2) mailem, skany podpisanych dokumentów, na adres: k.taper@amuz.gda.pl  

4. Oferty powinny zawierać oznaczenie : „oferta na usługę monitorowania źródeł finansowania 

oraz pozyskiwania funduszy pomocowych oraz rozwojowych” 

5. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i w przypadku ofert 

złożonych w formie pisemnej, zostaną odesłane. 

 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen z Wykonawcami. 

3. Jeżeli istnieje możliwość nabycia usług (będących przedmiotem zamówienia w niniejszym 

postępowaniu) w ramach oferty korzystniejszej niż zaoferowana w niniejszym postępowaniu, 

Zamawiający może zlecić realizację zamówienia Wykonawcy, u którego można nabyć te usługi 

korzystniej, z pominięciem ofert zebranych w niniejszym postępowaniu. 

4. Z wybranym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której treść 

będzie wynikiem uzgodnień pomiędzy stronami. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

6. Kontakt: Katarzyna Taper, telefon: 58 300-92-12 (pon., śr. w godz. 9:00-12:45), e-mail: 

k.taper@amuz.gda.pl 

 

            Kanclerz Akademii Muzycznej 

           Bogdan Theisebach 
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