SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje osoby do obsługi
księgowej projektu "Reintrodukcja i ochrona susła moręgowanego w Polsce - etap III".

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zakres obowiązków:
Obsługa księgowa projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami
dotującego.
2) Miejsce pracy:
- co najmniej raz z tygodniu, w ustalonym z Zamawiającym czasie – biuro PTOP
„Salamandra”; reszta – dowolnie.
3) Forma zatrudnienia:
- umowa zlecenia z osobą fizyczną lub firmą

2. Termin realizacji zlecenia:
- od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.

3. Wymagania względem oferentów:
1) wykształcenie
księgowości),

wyższe

kierunkowe

(pozwalające

na

samodzielne

prowadzenie

2) doświadczenie w rozliczaniu dotacji,
3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowej.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
oferta zawierająca:
a) dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zameldowania, dane kontaktowe),
b) oczekiwaną kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto,
c) CV zawierające informacje pozwalające ocenić spełnienie wymagań opisanych w ust. 3,
d) zgodę na przetwarzanie przez PTOP „Salamandra” danych osobowych oferenta.
5. Kryteria wyboru oferty:
Spośród kandydatów, którzy złożą w terminie ofertę zgodną pkt. 4 i spełniają warunki
merytoryczne określone w ust. 3, wybrana zostanie oferta zawierającą najniższą kwotę
oczekiwanego wynagrodzenia.

PTOP „Salamandra” zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z
kandydatami, w celu weryfikacji danych podanych w ofercie.

6. Termin, forma i miejsce składania ofert:
1) oferty należy składać do 28 grudnia 2009 r., do godziny 12:00,
2) oferty można składać pocztą, faksem, lub w formie elektronicznej pod adresem biura
zamawiającego (dane adresowe w punkcie 8). Liczy się moment wpłynięcia oferty do biura
Zamawiającego lub na jego serwer.
7. Termin wyboru oferty:
- rozstrzygnięcie nastąpi: 28 grudnia 2009 r. o godzinie 15:00.
8. Informacji udziela:
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Szamarzewskiego 11/6
60-514 Poznań
tel./fax: 61 6628606/ 61 8432160
e-mail: biuro@salamandra.org.pl

