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Uniwersytet Zielonogórski      Zielona Góra, dnia 21 grudnia 2012  r. 

ul. Licealna 9 

65-417 Zielona  Góra 

Regon 977924147, NIP 973-07-13-421 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA 

PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU 

 „Studia podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne, Auditing oraz Ocena Energetyczna Budynków”  

Kierunek: ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII 

umowa nr:  UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego 2011 r. 
POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE DLA ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO 14 TYS. EURO 
Do niniejszego zaproszenia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) 
 
 
 

I. Nazwa i adres zamawiającego  

Uniwersytetem Zielonogórskim ul. Licealna 9, 65-246 Zielona Góra  

NIP: 973-07-13-421, REGON: 977924147 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest koordynacja i obsługa projektu „Studia podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne, Auditing 

oraz Ocena Energetyczna Budynków” dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;  

Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki;  

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie  

Umowa nr: UDA-POKL.02.01.01-00-082/10  

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POKL.02.01.01-00-082/10  

Całkowita wartość projektu: 1 675 122,64 PLN 

W ramach realizowanego projektu „Studia podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne, Auditing oraz Ocena Energetyczna 
Budynków” umowa nr: UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego 2011 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 został otarty nowy 
kierunek studiów podyplomowych: Odnawialne Źródła Energii. Projekt ma charakter edukacyjny i skierowany jest do pracownic 
i pracowników przedsiębiorstw nie delegowanych przez pracodawcę. W ramach projektu uczestnicy studiów podyplomowych 
podniosą kwalifikacje zawodowe. Poszerzą wiedzę z obszaru energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki 
wodnej oraz wykorzystania biomasy a także uwarunkowań prawnych dotyczących wprowadzenie tych źródeł. Celem projektem 
jest zwiększenie zdolności adaptacyjnej pracowników przedsiębiorstw poprzez inwestowanie w zasoby ludzkie. Niniejszy projekt 
jest realizowany w okresie od 01.01.2011 r. do 31.07.2013 r.  
Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizacji projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie wraz z wnioskiem 
o dofinansowanie jest koordynator projektu. Wszelkie działania powinny być zgodne z wytycznymi Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, jak również zgodnie z niżej wymienionym zakresem czynności. 
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Zgodnie z umową dotyczącą realizacji projektu, w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia projektu wyznaczonego  
na 31 lipca 2013 r. wykonawca zobowiązany jest nadzorować prace nad złożeniem końcowego wniosku o płatność. Wykonawcy 
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za świadczenia usługi w tym zakresie.   
Podstawą zatrudnienia będzie umowa zlecenie zawarta na czas określony. Wynagrodzenie będzie wypłacane w równych 
miesięcznych ratach. 
  

III.  Zakres obowiązków koordynatora projektu:  
 

a) śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie w celu zapewnienia zgodności 
projektu z wytycznymi, jak również prawem RP i UE, 

b) nadzór nad realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem, 
c) nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów współfinansowanych  

z PO KL, 
d) nadzorowanie  prawidłowego przeprowadzenia promocji projektu, 
e) nadzór nad pracami związanymi z zabezpieczeniem sal wykładowych,  sprzętu audiowizualnego oraz cateringu, 
f) nadzór nad dokumentacją przebiegu szkoleń (dzienniki lekcyjne, listy obecności, itp.), 
g) nadzorowanie i współudział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej dostaw i usług w ramach projektu pod kątem 

zgodności z zasadami prawa zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
h) nadzór nad przygotowywaniem umów z usługodawcami i dostawcami, 
i) nadzór nad sporządzaniem załączników oraz zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-

księgowych dot. projektu,  
j) nadzór nad terminowym dokonywaniem płatności za zobowiązania, 
k) sporządzanie danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań okresowych, końcowych w tym wniosków o płatność 

zgodnie z wymaganiami Projektu, 
l) nadzór nad prawidłowym przygotowaniem części finansowej i sprawozdawczej wniosków o płatność, 
m) nadzór nad terminowym przekazaniem wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej 
n) nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu, 
o) koordynowanie i prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, 
p) bieżące monitorowanie prawidłowości ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji, 
q) współudział w obliczaniu wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania zgodnie z wymogami projektu,  
r) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów,  
s) zobowiązany jest do sporządzania ewidencji czasu pracy tzw. „karty pracy”.  
t) inne zadania niezbędne do prawidłowej realizacji projektu nie wymienione wyżej a zlecone przez Zamawiającego, 

 
IV. Termin wykonania zadania  

Okres realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2013 r.   
  

V. Miejsce, termin oraz forma składania ofert  
 

1. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie osobiście, pocztą lub kurierem w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: 
Biuro Projektu, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 65-4516 Zielona Góra, 
ul. Prof.Z.Szafrana 1, bud. A-8, pokój 124, oferty, CV oraz oświadczenia (załącznik nr 1, 2, 3, 4) w języku polskim, 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KOORDYNATOR 082/10” do dnia 28 grudnia 2012 r. do godz. 15.00 (decyduje data 
wpływu do siedziby Zamawiającego). 
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2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wykonawcami w celu potwierdzenia 

posiadanych kwalifikacji. 
  

VI. Termin związania ofertą 

Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu 
składania ofert.  
 

VII. Wybór oferty  

W ciągu 2 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, spośród złożonych ofert spełniających wymagane warunki, zostanie 
wybrana oferta osoby, która zaproponuje najniższe wynagrodzenie brutto i posiadane będą w budżecie Projektu środki na 
przedmiotowe zadanie. W przypadku złożenia ofert o tej samej wartości wynagrodzenia będzie brane pod uwagę doświadczenie 
w przedmiotowym zakresie. O wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną poinformowani indywidualnie. Od decyzji 
w kwestii wyboru oferty nie przysługuje odwołanie. 
 

VIII. Informacje końcowe  
 

1. Wykonawcy powinni spełniać następujące wymagania lub warunki: 
a) obywatelstwo polskie;  
b) wykształcenie wyższe; 
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
d) biegła znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE; 
e) biegła znajomość procedur, wytycznych, dokumentów PO KL i umiejętność ich praktycznego zastosowania; 
f) co najmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;  
g) umiejętność zarządzania i administrowania projektem unijnym;  
h) doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej;  
i) umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw.  

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje oferenta.  
4. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela: 

Pani Dorota Węgrzyn tel. 502-612-943; e-mail: d.wegrzyn@adm.uz.zgora.pl 
  
XI. ZAŁĄCZNIKI 

1. załącznik nr 1 - Formularza ofertowego. 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, posiada zdolność do  

                           czynności prawnych i korzystania z praw publicznych 
3. załącznik nr 3 - Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego 
4. załącznik nr 4 - Oświadczenie na przetwarzanie moich danych osobowych 

 
 


