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OGŁOSZENIE 
 

Gmina Miasto Brzeziny 

Sienkiewicza 16 

95-060 Brzeziny 
 

 

 W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFRR 

w ramach działania 8.3 PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pn  

Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście 

Brzeziny 

zwracam się do wszystkich zainteresowanych z prośbą 

o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia: 

wykonywanie obowiązków koordynatora w/w projektu 

1. Zakres obowiązków: 

1) koordynacja i realizacja zadań w ramach projektu związanych  

z wdrożeniem projektu, rekrutacją, promocją i ewaluacją; 

2) analiza dokumentacji wydawanej przez IZ, IP i IP2 dla działania 

8.3 POIG i zagwarantowanie poprawności merytorycznej oraz 

zgodności z zasadami kwalifikowalności wydatków ponoszonych 

w ramach projektu; 

3) współpraca z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii 

Europejskiej w zakresie kontroli prawidłowej realizacji projektu;  
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4) bieżący kontakt z IP 2 dla działania 8.3 POIG oraz 

przygotowywanie wystąpień do IP2 dla działania 8.3 POIG 

informujących o wszelkich zmianach wprowadzonych do 

projektu; 

5) wdrażanie działań związanych z projektem zgodnie  

z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu; 

6) zarządzanie merytoryczne i finansowe w ramach projektu, 

7) opracowanie i przygotowywanie wymaganej dokumentacji w 

procesie rekrutacji, przekazania zakupionego sprzętu oraz 

zapewnienia jego właściwego użytkowania; 

8) przygotowywanie wniosków o płatność w ramach projektu (z 

wyłączeniem części finansowej), 

9)  przygotowywanie kwartalnych i rocznych raportów z postępu 

realizacji projektu; 

10) koordynacja i nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez 

osoby zaangażowane w realizację projektu, 

11) akceptowanie dokumentów księgowych sprawdzonych pod 

względem merytorycznym w ramach projektu, 

12) koordynacja i nadzór nad zawieranymi umowami w ramach 

projektu oraz pracą zespołu projektowego; 

13) współtworzenie i akceptowanie wszelkich projektów umów 

zawieranych w ramach projektu, 
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14) zapewnienie odpowiedniej komunikacji wewnętrznej zespołu 

projektowego, 

15) uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów projektu, 

16) nadzór nad trwałością projektu; 

17) reprezentacja projektu na zewnątrz. 

Wymagania konieczne: 

- udokumentowane posiadanie wykształcenia wyższego, 

- posiadanie umiejętności  i wiedzy z zakresu zarządzania zasobami 

ludzkimi, 

- posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie spraw społecznych 

niezbędnych w procesie rekrutacji i wyboru beneficjentów 

ostatecznych, 

- co najmniej 5 lat stażu pracy związanej z zakresem obowiązków 

koordynatora w/w projektu,  

- bardzo wysokie umiejętności organizacji pracy własnej, 

- umiejętność pracy w zespole, 

- wysoka kultura osobista, 

- sumienność, 

- odpowiedzialność, 

- dokładność, 

  Wymagania pożądane: 
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- doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zakresem 

obowiązków koordynatora w/w projektu, 

2. Forma pracy: umowa zlecenie 

3. Czas trwania umowy: sierpień 2012- marzec 2015 

4. Inne istotne informacje: 

Termin realizacji projektu 10.06.2011 – 31.03.2015. Celem projektu 

jest umożliwienie ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej 

pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym 

poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu. 

Realizacja powyższego celu będzie możliwa poprzez zakup 100 

zestawów komputerowych wraz z dostępem do szerokopasmowego 

Internetu i ubezpieczeniem sprzętu. 

Kryterium oceny ofert – cena 100% 

Ceną proszę określić w ujęciu miesięcznym w kwocie brutto  

z pochodnymi. 

Płatności będą następowały w odstępach miesięcznych z dołu przez 

30 miesięcy (pierwsza płatność obejmująca miesiące VIII-X nastąpi 

w X.2012 r.) po przedłożeniu rachunku/faktury w terminie 14 dni 

od dnia złożenia przez Wykonawcę rachunku/faktury. 

5. Oferta powinna zawierać CV, list motywacyjny oraz kserokopie 

dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 
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i kwalifikacje. Przed podpisaniem umowy konieczne będzie 

przedłożenie w/w dokumentów do wglądu. 

 Oferty prosimy przekazywać osobiście lub pocztą (Urząd Miasta 

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, sekretariat pok. 110, I 

piętro) w terminie do 27.07.2012 do godz. 16.00. Oferty, które 

wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Za datę 

wpływu uznaje się datę wpływu do urzędu (nie datę nadania); 

7. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

       Z poważaniem  

       Marcin Pluta 

       Burmistrz Miasta Brzeziny 

 

Brzeziny, dnia 09.07.2012 


