
                                                     
Tychy, dnia 24.11.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 

 

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: „System załadunku naczep kurtynowych typu MEGA 

zwiększający powierzchnię ładowniczą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, 2014-2020,  Działania „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania  „Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r. (Konkurs 

3/1.1.1/2017), "EPO-TRANS-SERWIS” Ewa Ozimek, ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA 

PROJEKTU. 

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmująca okres realizacji projektu tj. od 01.11.2017 r. do 

31.10.2018 r.).  

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 

Nadzór merytoryczny nad prawidłowym przebiegiem prac badawczo-rozwojowych ze szczególnym 

uwzględnieniem prac technologicznych na każdym etapie projektu. Do głównych obowiązków będzie 

należało: 

 nadzór nad realizacją projektu 

 koordynacja działań według harmonogramu projektu 

 współpraca z personelem na poziomie zarządzającym i zadaniowym 

 monitoring realizacji projektu 

 sprawozdawczość i raportowanie 

 sporządzanie dokumentacji projektu 

 rozliczanie kosztów oraz rezultatów projektu 

 

Wiedza i doświadczenie 

 

W przedmiotowym postępowaniu może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia następujące 

warunki:  

 posiada ważny certyfikat  rzeczoznawcy samochodowego potwierdzający kompetencje                   

w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego 

 nadzorowała prace badawczo-rozwojowe w przemyśle samochodowym 

 posiada doświadczenie w zakresie konstrukcji pojazdów 

 prowadzi aktywność naukową w zakresie technologii organizacji transportu 

 posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków 

zewnętrznych 

 posiada znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów 

unijnych 

 posiada udokumentowany tytuł naukowy 



                                                     
 nie była karana  za przestępstwa popełnione umyślnie 

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych  

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: śląskie;  Miasto: Tychy 

 

Wymagania dotyczące oferty  

Oferta powinna zawierać:  

 Imię i nazwisko oferenta oraz dane teleadresowe  

 datę sporządzenia oferty  

 termin ważności oferty (nie krótszy niż do 30 dni od daty złożenia)  

 zakres oferty  

 odniesienie się do kryteriów wyboru oferty  

 dane oferenta - CV (doświadczenie zawodowe, tytuł naukowy, doświadczenie w realizacji 

podobnych projektów)  

 oświadczenie o braku powiązań Oferenta z Ogłaszającym nabór 

 oświadczenie o niekaralności 

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych     

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

 

Kryteria wyboru/oceny ofert:  

Na podstawie poniższych kryteriów oceniane będą kandydatury osób, które odpowiedzą na niniejsze 

zapytanie ofertowe i spełnią wymagania formalne.   

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:  

 Cena - 100 % 

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt, w tym: 

 Cena - 100 pkt 

 

Miejsce i tryb składania ofert  

 Oferty należy składać za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu  do „EPO – 

TRANS – SERWIS”). Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie        

e-mail wysłanej na adres: b.osmalek@epo-trans.pl (z zaznaczeniem w temacie e-maila 

„zapytanie ofertowe  nr 2/2017”) lub osobiście w siedzibie „EPO – TRANS – SERWIS” Tychy, 

ul. Graniczna 5. 

 W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.  

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych 



                                                     
 Oferty należy złożyć w terminie do 04.12.2017 r.  

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane  

 

Dane kontaktowe do oferty  

Osoba kontaktowa: Bohdan Osmałek tel. 660 488 395  

Email: b.osmalek@epo-trans.pl 

 

Tryb ogłoszenia wyników  

• Wybór kandydata na stanowisko Kierownika Projektu nastąpi dnia 05.12.2017 r.  

• Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta negocjacji będzie najkorzystniejsza.  

• Ogłoszenie o naborze zamieszczono w siedzibie firmy „EPO – TRANS – SERWIS” w Tychach 

przy ulicy Granicznej 5, w miejscach publicznie dostępnych oraz na stronie internetowej 

zamawiającego: http://www.epo-serwis.pl. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru kandydata bez podania 

przyczyny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kryterium oceny 

2. Oświadczenie o niekaralności 

3. Oświadczenie o braku powiązań 
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