ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowaną realizacją operacji „Wpisani w dzieje szkoły” polegającej na
przygotowaniu i wydaniu publikacji przedstawiającej ludzi i wydarzenia związane z
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie na przestrzeni lat oraz sukcesy
kulturalne, sportowe, naukowe, zawodowe i społeczne nauczycieli, pracowników i przyjaciół
szkoły Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Kępnie zaprasza do składania ofert na następujące stanowiska niezbędne w realizacji
operacji:
1. Koordynator
Zakres zadań:
- koordynacja i kontrola zgodności działań z celami operacji
- kontakty z "bohaterami" publikacji
- przygotowanie umów i protokołów odbioru
- nadzorowanie prac redaktora, autorów, kontakt z wydawcą
- przygotowanie imprezy promującej i prezentacji dotyczącej publikacji.
- dystrybucja: przygotowanie listy podmiotów i osób, do których trafi publikacja
Wymagania:
-wykształcenie wyższe magisterskie,
-doświadczenie w koordynowaniu projektów publikacji potwierdzone wydanymi
książkami dotyczącymi obszaru działania LGD
-umiejętność organizowania pracy w zespole projektowym w określonych ramach
czasowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność działań z założeniami i
celami projektu oraz ustalonym harmonogramem i kosztorysem
-umiejętność monitorowanie postępów prac i rezultatów
-umiejętność współpracy z wykonawcami, beneficjentami, współpracownikami.
2. Księgowy
Zakres zadań:
- rejestrowanie i dekretacja dokumentów
- terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej,
- prowadzenie bieżących rozliczeń z bankiem
- dokonywanie przelewów
- pilnowanie terminów płatności
- sporządzanie deklaracji ZUS
- przygotowywanie rachunków, wyliczanie składek ZUS i podatku dochodowego
- kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych.
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- dopilnowanie, żeby wszystkie dokumenty finansowe były wystawione i zapłacone w
terminie realizacji operacji.
Wymagania
- wykształcenie co najmniej średnie
- doświadczenie w księgowości
- doświadczenie w prowadzeniu księgowości w organizacji pozarządowej i/lub doświadczenie
w obsłudze finansowej projektu realizowanego przez organizację pozarządową
- umiejętność dokonywania przelewów
- znajomość przepisów związanych z prawem pracy i systemem ubezpieczeń społecznych.
3. Redaktor naczelny:
Zakres zadań:
- zapewnienie spójności publikacji - redaktor jest zobowiązany do przeczytania i oceny tekstu
pod kątem przydatności do publikacji – całość publikacji – 200 stron
- zredagowanie publikacji oraz nadanie jej odpowiedniej formy
- edycja i korekta tekstów przy zachowaniu początkowej formy treści i artykułu oraz
uzgodnieniu z autorem wszelkich skróceń tekstu
- korekta po składzie
- napisanie wstępu i zakończenia – około 10 stron
Wymagania:
- wykształcenie wyższe polonistyczne
- bardzo dobra znajomość powiatu kępińskiego, jego historii i kultury oraz zagadnień
społeczno-kulturowych
- doświadczenie edytorskie i wydawnicze udokumentowane publikacjami dotyczącymi
obszaru działania LGD Wrota Wielkopolski
- umiejętność dokonywania wyboru tekstów
- znajomość zasad korekty
- umiejętność dotrzymywania terminów, rzetelność, sumienność.
4. Autor (2 stanowiska):
Zakres zadań:
- napisanie tekstów – około100 stron
- współpraca z redaktorem i koordynatorem
- przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej
- sprawdzenie artykułu pod kątem językowym i nadanie mu odpowiedniej formy.
- w przypadku cytatów: wyraźne wydzielenie cytowanego tekstu w niezmienionej formie,
podanie autora źródła tekstu
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Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne
- bardzo dobra znajomość powiatu kępińskiego, jego historii i kultury oraz zagadnień
społeczno-kulturowych
- doświadczenie autorskie potwierdzone publikacjami dotyczącymi obszaru działania LGD
- umiejętność sprawnego redagowania tekstów literackich w określonych ramach czasowych.

Oferty cenowe prosimy składać na druku oferty dostępnym w Sekretariacie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie do dnia 17 października 2014 r. do
godz. 14:00.
Do oferty cenowej należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań na dane
stanowisko, wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym:
1. CV zawierające:
- w przypadku koordynatora, redaktora i autorów - wykaz zrealizowanych publikacji i/lub
projektów polegających na wydaniu publikacji, wyszczególnienie konkretnych produktów
wydawniczych z zaznaczeniem, które z nich dotyczyły obszaru działania LGD Wrota
Wielkopolski
- w przypadku księgowego – wyszczególnione doświadczenie związane z prowadzeniem
księgowości organizacji pozarządowej ilub projektu realizowanego przez organizację
pozarządową
2. kopie świadectw/dyplomów
Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane doświadczenie i kwalifikacje oferenta oraz cena.
Oferenci nie spełniający wymagań wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym nie będą brani
pod uwagę.
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