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.,Podłączeni.Nie!\-\k]uczeni' Dzialan je przec]$ wykluczeniu cyłowemu..
Projek \łspółfinanso$,an'v ze środkół Elropejskjego Funduszu Rof\\oju Regiona]nego w ramach Progr amu

operac):jneso tnnorvac),Jna Gospodarka

ZAPYTANIE CENOWE
Dla zamórvienia publicfn€go o wartości ni€przekraczającej }vyrażonej w złoĘch

rólvnowartości k$'oĘ okrcśIonej $'art.4 pkt 8 ustarYy Prawo zamówień publicznvch.

Zamarviający: Gmina Dąbrowice

ul. Now) Rynek 17

99-352 Dąbrowice

zaprasza do złożęnia ofert na:

pełnienic funkcji Koord"vnatora Projektu
dla projektu pn. ,,Podłączeni Niervykluczeni. Działanie przeciw rrTkluczcniu

cyfrolvemut'

rłspółfinansort.anego przez Ur'rię Eulope.jską rł' ramach Europejskiego Fundusz'r Rozrvoju

Regionalnego' Programu operacyjnego lnnorvacvjna Gospodarka, Działanie 8'3:

Plzecirvdziałanie r,r,yk]uczeniu cYfrolł'emu eInc1usion'

Celem ogóln1m projektu jęst przeciwdziałanie wł'kluczeniu cyfrorvemu mieszkańcórv

Gminy Dąbrowice plzez umożlirtienie dostępu do szerokopasmowego Intemelu

160 gospodarst*'om domorv'vm na obszarze Gminy, które z pżycz'vn finansolłych

i techlicznych zaglożone są rł1kluczerriem cyfloĘm olaz w ramach działań

koord-vnacyjnych 3 jednostkom podleg|ym gminie. Projekt zakłada dos|ęp do Sieci osób,

spełniających k11erirrm dochodorve, a także dzieci i młodzięż z bardzo dobrymi wynikami

!v nauce, samotnych rodzicóq', rodziny zastępcze, osob-v niepełnosprawne oraz osob'v 50+'

Cel pozostaje w zgodzie z cęlem Działania 8'3 PoIG poprzez działania zmierzające

do przecirł.działania rt1'kluczeniu cyflou,emu. Działaliia projektowe Zapewnią dostęp

do Intęrnetu osobom zamieszkujący,n w Gnrlnie, w której poziom nasycenia usługami rt,ynosi
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.'Podłączeni Nie$''.r'kluczeni Dzialanie prfeciw rvykIuczeniu cyJiorvemu,.
PIojekt wspó}finansolvany ze Środków Exrope]skiego Funduszu Rozu oju Regionalnego \t,rarnach Programu

operac)anego Iinowac,vjna cospodarka

poniżej 30%' Zwiększy to Liczbę potencialnych odbiorcórł' usł]g i treści intemetouYch,

co Npłynie poz)'tywnie na rozwój usłrrg cyfi.ow.r''ch.

1. Przedmiot f amówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie li'{(cji Koordynatola Prcjektu dla projektu

pn. ,,Podłączeni.Niew1'k1uczeni' Działanię przeciw wykluczeniu cyfrowemu''

u.spółf1nanso\ł'anego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Roał'oju

Regionalnego, Programu operacyjnego Innorł'ac;'jna Gospodarka, Działanie 8'3:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrorvemu eInclusion'

2. Termin rea1izacji zamórvienia:

Usługa musi byó świadczona od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2015 roku jednak

nie kócej niż do końca realizacji projektu

3. Kry'te a bmne pod uwagę przy ocenic ofefi:

cena 100 o/o

Wykonawca określa cenę rea1izacji zanórł'ienia poprzez rł'skazanie cen'v brutto

obejnruj4cej kwotę podatku VAT i rt.szelkie inrre koszty, których poniesienie okaze się

konieczne w ce]u nalęż}'tego rtykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybieże

o1.eI1ę Wykonawcy na w1,konanie zada.nia' która będzie zawierała najnizsfą cenę brutto za

całość zamó\łienia i będzie zgodna z niniejszym fap}1aniem' ocena ofert dokon}'wana

będzie rt.edług następującego wzoru:

najniższa cena ofeńowa brutto
C : --------------------- --- x ......... pkt.

^p..l...ń^ ^f..r- }'",] "..i

W;'konarvca okreśia cenę realizacji zamówlenia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej

kwotę podatku VAT.

4. Sposób przygotowania ofeńyI

1) na]eży j ą złożyć \ł. niepŹejlzystej i zamtriętej kopercie'
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''Podłączeni 
Niewykluczeni Działanie przeciM. $.yklucf eniu c}.lio\\emu.'

Pro]eki \łspółfinansowany ze środków Europejskjego Funduszu Rozwoju Regionalnego !v ramach Programu
operac):lnego tnno'vacljna cospodarka

2) na kopercie należv umieścić nazlvę i adres zanarviającego, nazwę i adres

zleceniobiorcy oraz napis:

Pelnienie funkcji Koordynatora Projektu dIa proiektu pn. ,,Podłączeni_Niew"vkluczeni.

Działanie przeci\l' rłykluczeniu cyfrowemu''

3) Załącziki do o1.eń1'l

życior'vs,

- dokumenty potwierdzające posiadanię B}.ksaałceniaw}'ższego'

- dokument lub oświadczenie o posiadaniu ob}.watelstwa polskiego,

oświadczenie o wvnżeniu zgod)' na plzetwarzanie i udostępnianie danych

osobo*ach zgodnie z rq'mogami usta$y z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ockonie danych osobo\\Tch (Dz' U. z 2002 r' Nr 101, poz' a26 z póżn'

zrn.),

_ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynltości prarvrrych oraz

korzystaniu z Pełnj plaw publicznych.

- dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia z zatresu zamówień

publicznych,

_ dokumenly pot\\'ierdzające posiadanie dośrt'iadczenia przy realizac.ji

przyna.jmniej 2 projęktów $'spółfi nanso.wanych ze środków zerr'rrętrznych'

5. Miejsce i termin złożenia ofeńy

o1.ertę naleŹy Złożyó do dnia 10 lipca 201.l roku do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy

Dąbrowice, u1' Noly Rynek 17. 99-352 Dąbrowice, lv sekreta acie urzędu'

6. Termin ofivarcja ofeń

otwarcie ofeń nastą)i $' dniu l0 lipca 2014 rokrr o godz' 12:15 w Urzędzie Gminy

Dąbro\ł'ice w pokoiu Wójta.

7' o.oba uport azniona do kortal.ru z rr ) konarłcami:

Małgorzata stokfsz tel. 2 4 25225 8,7 ,f.D<21f52 25 87
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',Podłączeni 
Niewykluczeni' Działanie przecjw wykluczeniu cyfiowemu''

Proj€k współfinansowany ze środkólv Europejsk]ego Funduszu RozwoJu Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego lnnowacyjna cospodarka

8. Sposób przygotowania ofertyI

ofeńę należy sporządzić w fomie pisemDej, wjęzyku polskim.
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.Podłącfeni Nie\'yklucfeni' Działanie przeciw rrykluczeniu cyfiowemu.'
Projekt współfinansowany ze śIodków EuropejSkiego Funduszu Rou\łoju Regjonalnego w ramach Proeranu

Operacyjnego Innowacyjna cospoda.ka

zatącznik nr l
opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówi€nia jest:
1) Nadzór nad rea1izacją projektu' sporządzanie dokunentów związanych z realizacją

plojektu, prowadzenie rejestru robót' aktualizacja harmonogran,lu rzeczowo-finansotvego
realizacji zgodnie z procedurami i standardami Ministemtwa Rozwoju Regionalnego;

2) opracou'anie dokumentacii dotyczącej postępowania na \\'ybóI vlkonawców
na szkole]ia i platforę dla beneficjentów;

3) Nadzór nad przeprowadzeniem rekrutac,ji Beneficjentów ostatecznych Plojektu onz
dopełnienie wszeLkich niezbędnych fonrralności z tym związanych (deklaracje
uczestn]ct\,Va' unowy użyczenia spŹętu komputelowego);

4) PŹygotowanie protokołów przekazanie komputerów oraz unów z beneficjentami
ostatecznymi;

5) Kontrolę dokumentów dostarczanych przez wykonawców pod kątem ich zgodności
z waruŃami umorł1';

6) Przygotolłlyrt'anie dokumentacji rł' przypadku sprarł' spornych do ewentualnego
roZstrzygnięcia;

7) opraco\ł.anie iaktualizowanie planów i harmonogramólł' poszcfególnych zadań
dot1'cz4cych realizacji Projektu;

8) obecność podczas kontroli Prcjektu;
9) Kontrola dokunentów związanych z |ealizacją Plojektu;
10) Tetminowe i prawidłowe ręalizowanie całości PIojektu;
l1) Planowanie i nadzór nad realizacją zadŃ, zgodnie z hannonoglamem rzeczowo.

finansowym Projektu;
12) Nadzór nad działalnością promoc1jną projektu;
l3)Ścisła współpraca i regulama komunikacja oraz nadzór nad pracą wszystkich osób

Zaangażowanych w lealizację Projektu;
14) współuczestniczenie W pŹygotowaniu i przeprowadzeniu procedur zlviązanych

z udzielanien zamówień pŃlicznych;
15) Udostępnianie Zamarł'iającerrru, na każde żądanie, wszelkich dokumentów związanych

z lealifacj ą umow]';
16) Sporządzanie okesowych sprawozdań z przebiegu realizacji projektu i przedstawienie

ich Zamawiającemu' rt' terminach wzajemnie uzgodnionych;
17) Spolfądzanie lapońó\ł' i sprawozdań z przebiegu rcalizącji inwestycji dla władzy

Wdrazającej Programy Europejskie' rv tenrrinach zgodnych z zart'ańą umowi1
18) Przygotowanie dokumentów do przejęcia na stan majątkowy składników ltykonanej

inwestycji. Sporządzenie uzgodnionych z Zanawiającym dowodów PT i przekazanie
tych dokumentó\'do Urzędu Gminy Dąbr.owice rwaz z oświadczeniem o usunięciu
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..Pod]ąĆzeni Nie}ykluczeni, Działaniep.zeciw\\fkluczeniu cyf|owemu.'
ProJekt współfinansowan}' ze środków Europ€jskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rv .anach Progran]u

operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

plzez Wykonarr'cę robót e\Ą'entua1nych usterek stwierdzonych przy odbiorze, w teminie
30 dni od daty przekazania Zamawiającemu protokołu odbioru końcorvego;

19) Informorł'anie Zarnawia.jącego na bieząco o postępach w realizacji inwestycji
i st\Ą'ierdzonych niepralvidłorł.ościach lub Zagrożeniach rł'' dotrzymaniu te1minó\\. robót
uynikających z zatrł'ieldzonego przez Zamarviajqcego harmonogramu robót.

20) Udfiał w naladach koordynacyjnych projektu. organizacja i tdział laz na 2 tygodnie;
21) Przekazanie Zamarł'iającemu dokumentacji i korespondencji powstałej w toku Ieaiizącji

in\\,estycj i;
22) Wykonyrvanie zadań na stanowisku Koord)'natora Projektu nie wyłączając późnych

godzin popołudnjorv-vch oraz sobót i niedziel;
23) Pozostawanie w dyspozycyjności. |ozumianej, jako gotowośó do pracy w siedzibie

Zamawiającego o każdej porze dnia, na tęlęfoniczne wezwanie Zamawiającego w ciągu

'ł godzin od wezr,vania;

24) Sporządzenie lozliczenia końcowego inrvestycji dla Zamarł'iającego \\' terminje
zgodnym z obowiązującymi terminami prawnymi oraz hamonognnem;

25) Roz1iczanie Źeczowe i finansowe umorw o dot.inansowanie zgodnie z rtynagcniami
MRR na lata 2007-2013, d.:

monitolowanie projektu przez cał'v okes realizacji w celu osiągnięcia
wskaŹnjków w}'kazanych we wniosku o dofinansowanie!

- monitoring frnanso*y w celu prav'idłowego rozliczenia projektu. zgodnie
z unowa i harmonogramami. W prz1padku \łTstą)ienia nieplawidłowości
natychmiastowe zgłaszanie prob1emów Zamarviającemu'
przygoto$'anie wszelkich nlezbędnych danych wartościowych i ilościow1.ch.
olaz kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozJiczenia plojektu,
terminowe sporządzanie wnioskórł' o płatność olaf pozostałą dokumentację
Ioz]iczęniową (lv tym opisywanie faktur, rachunków i innych dokumentów'
aktualizacja harmonoglamów rzeczowo-finansowych, dokumentów
do aneksowania umów) w termillie umoŹ]iwiającym sprart.dzenie i akceptację
prfęz Zamawiającego'

- analiza ryfykaj oplacowanie działań zapobiegartrzych i naprawczych' bieżące
monitoro\Ą'anie i kontrola ryzyka, podejmowanie działań naplawczych
w p|zypadku zagrożęnia niervłaściwego przebiegu projektu,
rea1izacja działan in1brmac|no-promoc1.jnych zgodnie z wymoganri zawartymi
w umowie o dofinansowanie,

_ inne niż wymienione Wyżej obowiązki uynikające z zawańej umo\1T
o dofinansowanie Projektu.

W;mogi dla Koordynatora Proiektlll
l) znajomość regulacji plawnych \ł' zakesie: adminishacji samolfądoB'ej, kodeksu

postępou.ania adninistmcyjnego, finalsów publicznych' lachunkowości. ustawy plawo
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'.Podłączeni-Niewykluczeni' Dzjałanie przeciw wyk1uczeniu cyliowemu''
Projekt vspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rv ramach Programu

operacyjnego Innowacljna cospodarka

zamówień pub1icznyclr,
2) posiadanie wykształcęnia wyżsfegC],
3) posiadanie obyÓatelstwa polskiego,
4) posiadanie pełnej zdolności do cz}nności prawnych oraz koĘystanie f pęłni praw

publicznych.
5) doświadczenie z zakesu zamówień publicznych.
6) doświadczenie u' Iealizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych'


