
                        
 
 
 
 
 

 
 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na stanowisko 

koordynatora projektu. 

 

Gmina Lisków, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego 

zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na  stanowisko 

koordynatora projektu „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

 

1. Przedmiot Rozeznania rynku: przeprowadzenie naboru na stanowisko koordynatora 

projektu „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków”. 

2. Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.09.2013r. 

 

3. Kryteria oceny ofert:  

 

Głównym kryterium oceny ofert będzie cena. Niemniej jednak pod uwagę będzie brane 

również doświadczenie Wykonawcy na w/w stanowisku. 

 

4. Inne istotne warunki Rozeznania rynku: 

Do obowiązków Koordynatora projektu należy : 

a) Ustalenie zadań do realizacji projektu, 

b) współpraca z odpowiednią instytucją w zakresie przygotowania umowy o 

dofinansowanie, zmian w umowie, harmonogramie finansowo-rzeczowym, 

c) Nadzór nad realizacją i wdrożeniem projektu: ścisła współpraca i regularna 

komunikacja ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w realizację projektu: 

- nadzór nad realizacją kolejnych etapów projektu, w tym zgodności z planami, 

harmonogramami, umowami oraz innymi dokumentami dotyczącymi realizacji projektu, 



- monitorowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu, 

wskazanych we wniosku o dofinansowanie 

- uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów projektu, 

- nadzór nad trwałością projektu, 

d) nadzór i kontrola promocji projektu, 

e) kontrola co najmniej raz na kwartał prawidłowości i terminowości realizacji projektu 

poprzez monitorowanie fizycznego i finansowego postępu wdrożenia projektu, w tym 

poprzez kontrole na miejscu, a w przypadku nieprawidłowości przygotowanie scenariuszy 

działań naprawczych, 

f) opracowanie i aktualizacja harmonogramów płatności, harmonogramów składania 

wniosków o płatność oraz bieżąca prognoza wydatków, 

g) prowadzenie nadzoru nad szkoleniami organizowanymi w projekcie, 

h) nadzór merytoryczny i rachunkowy nad księgowością. 

 

 

5. Sposób termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć do dn. 22.11. 2012r. do godz. 10 00 . O terminie  złożenia oferty decyduje 

data wpływu do siedziby Zamawiającego. 

Sposoby składania ofert: 

a) Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie 

b) Faxem nr 062 76 34 021 lub pocztą mailową gmina@liskow.pl 
 
 
 
 
 
 

            Wójt Gminy Lisków 

                                                                                              /-/ Maria Krawiec 


