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Kamienna Góra 05 częrwla 20I5r.

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Gorze informuje, iż przeprowadza postęPowanie

do 30 000 euro którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na stanowisko SPecjalistY

ds. rozliczeń w ramach projektu ,,Wdrożenie kompleksowego systemu ronvoju szkół Powiatu

Kamiennogórskiego", współFrnansowanego ze środków unii europejskiej, w rwiązkl, Z czym ZaPraSZa

do ńożęnia oferty cenowej.

zamawiaiacv
Powiat Kamiennogórski
ul. Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Góra
NIP - 614-14-74-708

Tel,: 75 64 50 l00
Faks: 75 64 50 1 1 1

Tvtuł proiektu

,,Wdrożenie kompleksowego systęmu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego"

Program. PrioMet. Działanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priory.tet III Wysoka jakośó systemu oświa§
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty ds. rozliczeń finansowYch w w/w

projekcie zgodnie z zatwlerdzonym wnioskiem nr WND -POKL.O3,05.00-00-060l13 oraz zawartą

umową nr UDA-POKL.03.05.00-00_060/13-00, w okresie od 01 lipca 2015 do 31 sierpnia 2015 roku,

w wymiarze 50 godzin miesięcznie. Forma zatrudnienia: umowa zlecęnia.Ilośc godzin łącznie 100,

Czas pracy zostanie potwierdzony miesięczną kartą czasll pracy.

1. wyksźałcenie wyższe II stopnia;

2. min. 5 letnie doświadczenie zawodowe;

3. doświadczenie w realizacji min. 5 projektów finansowanych zę środków Unii Europejskiej,

4. ukończone szkolenia w zakresie rea|izacji projektów ze środków Unii EuroPejskiej

potwierdzone ceĄfikatami;
5. znaj omośó zagadnień z zal<r esu prowadzeni a i r oz|iczania proj ektów POKL;
6, znajomośó obsługi aplikacji Generatora Wniosków Aplikacyjnych POKL, Generatora

Wniosków Płatniczych POKL, Formularz PEFS.

zadania specialistv ds. rozliczeń proiektu

1. Koordynacja obiegu dokumentów finansowych;
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2. Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
3. kontrola projektu na poziomie operacyjnym ibieżącym;
4. sporządzanie wniosków o płatnośó i raportów w części finansowej oraz weryfikacja

rachunkowa wniosków o płatnośó;
5. nadzór nad prawidłowym wykonyrvaniem wszelkich płatności i rozliczeń, monitorowanie

nalezności;
6. rozliczanie finansowe projektu,;
7. inne zadania wynikłe w trakcie rcalizacji progfamu, a konieczne do jego prawidłowej

realizacji.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy, ktorzy spełniają łącznie wszystkie warunki

składanie ofeń

Kńdy wykonawca może złoĘó tylko jedną ofertę, na zńączonym formularzl ofeĘ - stanowiącym
załącznlk nr 1 do zaplĄania ofertowego, wraz zwymaganymi załącznikami.
Oferent dopuszcza składanie ofert wyłącznię zapośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
b i u ro. oretDkamien na- sora. n l _

Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2015 r. o godz. 12.00.

Info rm aci e dotvczace wvboru nai korzvstnie i sze i oferty

Ptzy wyborze ofert zamawiający będzie kięrował się następującymi kryteriami:
cena - 50%. doświadczenie - 50%.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej
zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Kandydaci, których oferta
zostanie wybrana zostanąpoinformowani zapośrednictwem poczty lub telefonicznie.
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/ł Małgorźata Krzyszkowska


