Siedliszcze, 20 maja 2011r
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

Ogłoszenie

Gmina Siedliszcze aplikująca o dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze” w ramach 8. osi priorytetowej PO IG
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwanego dalej Projektem, zaprasza do
złożenie oferty cenowej na pełnienie funkcji do spraw rozliczania projektu.
W zakres zamówienia wchodzi:
1. Przygotowanie zaleceń i rekomendacji mających na celu właściwą realizację finansową
i merytoryczną Projektu;
2. Weryfikacja dokumentów finansowych pod względem merytorycznym i rachunkowym
(kontrola poprawności)
3. Prowadzenie i nadzór nad sprawozdawczością
4. Sporządzanie wniosków o płatność
5. Monitoring postępu finansowego projektu
6. Przedstawianie Koordynatorowi na bieżąco sprawozdań o stanie realizacji zadań
i o wynikłych nieprawidłowościach;
7. Współpraca ze specjalistą ds. rekrutacji i monitoringu w zakresie realizowanych zadań
i osiąganych wskaźników;
8. Współpraca z koordynatorem oraz ze specjalistą ds. rekrutacji i monitoringu w zakresie
przygotowania części merytorycznej sprawozdań oraz wniosków o płatność;
9. Współpraca w zakresie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji realizacji zadań
projektowych;
Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2013r.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o złożenie oferty na wykonanie ww. usługi na
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do
31 maja 2011r. (wtorek) do godz. 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na specjalistę ds. rozliczania projektu”
Niniejsze zamówienie prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku. W załączeniu
przekazuję formularz oferty cenowej.
Osoba do kontaktów:
Tomasz Szczepaniak
Urząd Gminy Siedliszcze
tel. (82) 56 92 202, e-mail:. gmina@siedliszcze.pl

Formularz oferty cenowej

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na podstawie warunków
zamówienia podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą
i obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością za cenę ryczałtową obejmującą
wszystkie prace niezbędne do wykonania zamówienia i składam ofertę na wykonanie usługi
polegającej pełnieniu funkcji specjalisty ds. rozliczania przy realizacji projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze” zgodnie z wymaganiami PO
IG w ramach 8. osi priorytetowej PO IG „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion:
Kwota brutto w PLN
słownie zł:
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Posiadam następujące doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE:

1. Wykonawca oświadcza że, jest nie jest
płatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skreślić)
2. W przypadku złożenia oferty najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań i kontroli mających na celu
sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych
oraz technicznych przez Zamawiającego lub Instytucję Wdrażającą.

....................
(data)

..........................................................................
(podpis osoby uprawnionej)

