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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM . 

 
I. Nazwa i adres zamawiającego. 
 

Gmina Koniecpol – Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu 
ul. Chrząstowska 6A 
42 – 230 Koniecpol 
powiat częstochowski, województwo śląskie 
Osoba odpowiedzialna 
Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu 
Biernacki Janusz 
Telefon: 34 3551881wewn. 128 
Fax: 34 3551756 
e-mail: jb.janpol@gmail.com 
 
 

II. Okre ślenie trybu zamówienia. 
Przetarg nieograniczony.  
 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych    
warunków zamówienia. 

 
IV .Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi koordynowania Projektu „Centrum 
Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro”. Projekt jest realizowany w ramach 
Działania 7.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
2. Zakres obowiązków koordynatora Projektu: 

1) Nadzór nad realizacją całości przedsięwzięcia i reprezentowanie go na zewnątrz zgodnie z 
wnioskiem i umową zawartą z Instytucją Pośredniczącą. 

2) Nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku, w tym 
budżetem i harmonogramem. 

3) Nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu. 

4) Koordynacja prac zespołu projektowego. 

5) Dokonywanie podziału obowiązków pomiędzy członków zespołu projektowego, w tym 
delegowanie odpowiedzialności. 

6) Monitorowanie rezultatów. 

7) Współpraca z instytucjami pomocnymi przy realizacji projektu.  

8) Nadzorowanie pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. 

9) Utrzymywanie stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, 
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informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe 
przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków  
i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz 
innych obowiązujących dokumentów.    

10) Przygotowanie umów dla personelu projektu i wykonawców realizujących zadania projektu. 

11) Rzetelne i terminowe sporządzanie wniosków o płatność wraz z zebraniem wszystkich 
załączników, w tym sporządzanie ostatniego wniosku o płatność. 

12) Nadzór nad sprawozdawczością finansową. 

13) Sporządzanie sprawozdań merytorycznych. 

14) Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych w zakresie działań projektowych.  

15) Przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem do Instytucji 
Pośredniczącej i innych instytucji. 

16) Poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne  
w zakresie realizacji projektu. 

17) Obecność podczas kontroli projektu. 

18) Dokonywanie zakupów w ramach realizacji projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach POKL. 

19) Kontrola dokumentów finansowych pod względem merytorycznym. 

20) Kontrola wydatkowania środków. 

21) Dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji koordynatora projektu, 
zleconych przez Zleceniodawcę, nie wymienionych wyżej i związanych z realizacją projektu. 

22) Dokonanie całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem Instytucji 
Pośredniczącej po zakończeniu realizacji Projektu. 

23) Propagowanie wśród członków zespołu oraz uczestników projektu zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn. 

24) Podejmowanie i organizowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy 

służbowej. 

V. Termin wykonania zamówienia. 
Do 30 czerwca 2015 r. licząc od daty podpisania umowy. 

 
VI. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
 określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji 
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zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 

2)  posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,  

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca posiada wiedzę i doswiadczenie w 
wykonywaniu zamówień tego rodzaju, co objęte niniejszym postepowaniem, tzn.: 

- wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne, 
- zrealizowanie przynajmniej trzech projektów współfinansowanych ze środków 
unijnych na stanowisku koordynatora projektu, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od daty 
składania oferty, 
- minimum 4 lata doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze 
środków unijnych na stanowisku koordynatora projektu, licząc od daty składania oferty, 
- minimum 4 lata doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – 
ośrodkach pomocy społecznej, 
- znajomość ogólnych zasad finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych  
Unii Europejskiej, 
- referencje z ośrodka wsparcia ekonomii społecznej w zakresie kształtowania usług 
społecznych 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji 
zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i wykazie zrealizowanych 
projektów (załącznik nr 4). 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do    
wykonania zamówienia, 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji 
zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji 
zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1  ustawy Pzp. 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1 ppkt 1-4 winien spełniać co najmniej jeden 
z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy łącznie. 

 

2. W postepowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie dokumentów i 
oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI, pkt.2, ppkt. 1 i 2, a w okolicznościach, o 
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których mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 dokument, o którym mowa w rozdzaile VI, pkt. 2 i 3. 

 W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia każdy wykonawca samodzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.  
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 
 
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 

1. Nazwa kryterium – cena. 
2. Znaczenie – 100%. 
3. Cena podana w ofercie jest ceną całościową za wykonanie usługi za cały okres realizacji 

projektu. 
4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego 
podatku VAT - jeżeli występuje. 

5. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

7. Cena nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy o świadczenie usługi Koordynatora 
Projektu.  

 
IX. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42 – 230 Koniecpol, 
     pok. nr 43 

2. Termin: 24 maja 2013 roku, godzina 12:00 
 
X. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
 

XII.  Informacje końcowe. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
2. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 
3. Nie przewiduje się wniesienia wadium. 
4. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 
5. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 
6. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej. 
7. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym. 
8. Nie przewiduje się wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp.  
9. Nie przewiduje się możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 
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