
 

 

Projekt pt.: „Efektywna edukacja - nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych gminy Żelechów” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2012 

BURMISTRZA ŻELECHOWA 
z dnia 18 stycznia 2012 r.  

 

w sprawie: wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na świadczenie 

usług asystenta/ki koordynator projektu realizowanego w czterech szkołach podstawowych na terenie 

Gminy Żelechów. 

 

 

Na podstawie par. 3 punkt 4 instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 

przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W związku z podpisaniem umowy na świadczeniu usług pełnienie funkcji asystenta/ki koordynatora 

projektu: „Efektywna edukacja - nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych 

gminy Żelechów” nr POKL.09.01.02-14-163/11-00  na kwotę poniżej 14.000 EUR rozpoczynam 

procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

 § 2 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam insp. ds. zamówień publicznych i utrzymania infrastruktury. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania 

 

 
BURMISTRZ ŻELECHOWA 

(-) 

Mirosława Miszkurka 

 

 

 

 

          

 

          

 

          

 



 

2 

Projekt pt.: „Efektywna edukacja - nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych gminy Żelechów” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 0050.117.2012 

 

Gmina Żelechów 

ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

tel./fax (025) 754-11-44, 754-12-44 

              NIP: 826-20-37-238  

 

 

…........................................................ 

Adres i nazwa dostawcy  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę produktów/usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR 

 

 

1. Zamawiający: Gmina Żelechów, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

2. Wymagany termin dostawy produktów/świadczenia usług: 01-02-2012 do 31-12-2012 lub do dnia 

zakończenia projektu  (z przerwą w okresie wakacyjnym: lipiec, sierpień). 

   Przedmiot zamówienie zgodnie z CPV: CPV- 71248000-8  - Nadzór nad projektem i dokumentacją,     

               79421000-1 – Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych. 

3. Oczekiwane miejsce świadczenia usług: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, miasto i gmina  Żelechów 

4. Akceptowalne warunki płatności: przelew 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

5. Termin składania ofert: 02-02-2012 r. oferty należy przesłać w kopercie na adres: Urząd Miejski w 

Żelechowie ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów z dopiskiem „Oferta na świadczeniu usług 

pełnienie funkcji asystenta/ki koordynatora projektu: „Efektywna edukacja - nasz cel, twoja 

przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych gminy Żelechów” nr POKL.09.01.02-14-163/11-

00 ” . 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

Oferty złożone po terminie (02.02.2012r.), niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą 

rozpatrywane. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, techniką komputerową. 

6. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Oczekiwane wynagrodzenie brutto 100%  

7. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli: 

Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu  

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż beneficjent może 

przeznaczyć na sfinansowanie usługi 

8. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Daniel Staniszewski Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów, pok. nr 9,  

tel 25 754 12 44, w godz. 8-16. 

9. Przedmiot/Pozycje zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego jest: pełnienie 

funkcji asystenta/ki koordynatora projektu: „Efektywna edukacja - nasz cel, twoja przyszłość. Program 

rozwojowy szkół podstawowych gminy Żelechów” nr POKL.09.01.02-14-163/11-00 
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Specyfikacja: 

Asystent/ka Koordynatora Projektu odpowiedzialny/a będzie za: 

1. Organizację i prowadzenie Biura projektu  

2. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu  

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu w formularzu PEFS POKL  

4. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, wskazanej przez Koordynatora Projektu  

5. Sprawowanie nadzoru nad frekwencją na zajęciach, sporządzanie miesięcznych zestawień frekwencji 

na podstawie list obecności  

6. Zgodność realizacji projektu z planem merytorycznym (monitoring dokumentacji szkoleniowej: 

harmonogramy szkoleń, sprawdzenie dokumentacji warsztatów, list obecności)  

7. Zastępowanie Koordynatora projektu w razie potrzeby jako osoba do kontaktów roboczych  

8. Współpraca z pozostałym personelem projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia 

zaplanowanych celów projektu  

9. Prowadzenie monitoringu projektu zgodnie z wymogami MJWPU. 

10. Informowanie Koordynatora Projektu o postępie realizacji działań, ewentualnych opóźnieniach i 

zagrożeniach  

11. Wykonywanie innych czynności wskazanych przez Koordynatora Projektu  

12. Wsparcie procesu zarządzania  

13. Obsługa szkoleń  

14. Zbieranie i archiwizacja dokumentów  

15. wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów unijnych (redagowanie pism, 

przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu, przygotowywanie zmian wniosku o 

dofinansowanie, prowadzenie dokumentacji realizacji projektu, bieżąca realizacja merytoryczna i 

monitoring działań projektu), 

16. wykonywanie zadań związanych z rozliczaniem projektów unijnych (monitorowanie realizacji 

budżetu, współpraca przy przygotowywaniu wniosków o płatność).  

Osoba pełniąca funkcję Asystenta/ki Koordynatora Projektu na podstawie umowy zlecenie w okresie 

01.02.2012 – 31.12.2012r. lub do końca trwania projektu w wymiarze 80 godzin miesięcznie  

(z pominięciem przerwy wakacyjnej: lipiec, sierpień).  

Umowa będzie zawarta do 31.12.2012 r lub do końca trwania projektu, wcześniejsze rozwiązanie umowy 

będzie mogło nastąpić jeśli zatrudniona osoba nie będzie się wywiązywała z nałożonych na nią czynności 

lub na mocy porozumienia stron. 

Wymagania w stosunku do Asystenta/ki Koordynatora Projektu 

 Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne. 

 Biegła obsługa komputera (pakiet MsOffice, internet)  

 Doświadczenie w pracy w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 Umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne  

 Łatwość nawiązywania kontaktów  

 Prawo jazdy kat. B  

 Znajomość podstawowych wytycznych w zakresie realizacji projektów szkoleniowych w ramach 

POKL 

 Umiejętność jednoczesnego koordynowania prac przypisanych do kilku projektów 

 Bardzo dobra organizacja własnej pracy 

 Umiejętność pracy w zespole 
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 Umiejętność pracy pod presją czasu  

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia wymagań aplikujący złoży CV. Jeśli oferta danej osoby 

zostanie wybrana dostarczy ona, przed podpisaniem umowy, kserokopie dokumentów potwierdzających 

spełniane wymagania. 

WZÓR OFERTY 

 

1. Oferujemy wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usług pełnienie funkcji asystenta/ki 

koordynatora projektu: „Efektywna edukacja - nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół 

podstawowych gminy Żelechów” nr POKL.09.01.02-14-163/11-00 za cenę ryczałtową: 

 

L.p. Przedmiot zamówienia 

Wartość brutto  

  

(za 1 miesiąc świadczenia usługi) 

1.  Pełnienie funkcji asystenta/ki 

koordynatora projektu „Efektywna 

edukacja - nasz cel, twoja przyszłość. 

Program rozwojowy szkół 

podstawowych gminy Żelechów” 

 

                           * 

 

słownie: ................................................................................................................................................. 

Uwaga !  

*  element podlegający ocenie, który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert.                  

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................ 

Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej  

 

 

 

 

 


