
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2013.html

Linia: Zarz ądzanie projektem w zakresie wykonywania zada ń kierownika

projektu (1 osoba), specjalisty ds. promocji i rozl iczania (1 osoba)

Numer ogłoszenia: 111534 - 2013; data zamieszczenia : 20.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Linia , ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

faks 58 676 85 69.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gminalinia.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zarządzanie projektem w zakresie wykonywania

zadań kierownika projektu (1 osoba), specjalisty ds. promocji i rozliczania (1 osoba).

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  I. Przedmiotem zamówienia jest usługa

zarządzania projektem w zakresie wykonywania zadań kierownika projektu (1 osoba) i specjalisty ds. promocji i

rozliczania (1 osoba). Zamówienie zostało podzielne na części: CZĘŚĆ I: KIEROWNIK PROJEKTU CZĘŚĆ II:

SPECJALISTA DS. PROMOCJI I ROZLICZANIA II. Nie dopuszcza się łączenia funkcji kierownika projektu ze

specjalistą ds. promocji i rozliczania przez tę samą osobę. Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w

siedzibie Zamawiającego przez czas trwania umowy, tj. 30 miesięcy, we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, również w godzinach popołudniowych. W

przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami

na rzecz osób trzecich. Zamawiający zapewnia wykonawcy: pomieszczenie biurowe, dostępność podstawowego

sprzętu biurowego (m.in. telefon, drukarka), dostęp do Internetu, podstawowe materiały biurowe do druku i

korespondencji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.42.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły /spełnia - nie

spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez

Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku

przez Wykonawcę, który wykaże dysponowanie osobami posiadającymi następujące kwalifikacje,

doświadczenie i wykształcenie: a.KIEROWNIK PROJEKTU (1 osoba): -posiada znajomość obsługi

pakietu MS OFFICE, Internetu oraz generatorów wniosków POIG, -uczestniczył w realizacji minimum 1

projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej na stanowisku kierownika lub koordynatora

projektu przez okres minimum 12 miesięcy -posiada wykształcenie wyższe b. SPECJALISTA DS.

PROMOCJI I ROZLICZANIA (1 osoba): -posiada znajomość obsługi pakietu MS OFFICE, Internetu

oraz generatorów wniosków POIG, -uczestniczył w realizacji minimum 1 projektu finansowanego ze

środków Unii Europejskiej na stanowisku specjalisty ds. promocji i/lub rozliczania lub

koordynatora/kierownika projektu przez okres minimum 12 miesięcy, -posiada wykształcenie wyższe W

przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,

doświadczenie osoby będzie traktowane tożsamo z doświadczeniem wykonawcy. Wykaz osób, którymi

będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - należy sporządzić

odpowiednio do poszczególnych części wg Załącznika nr 5,6 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 2. Oświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy wyłącznie osób fizycznych nie

prowadzących działalności gospodarczej). 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie przez uprawnione osoby

formularz oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2013.html

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Linia, ul.
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Turystyczna 15, 84-223 Linia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  28.03.2013

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Projekt pn.: /E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia/ będzie dofinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczenie cyfrowemu - eInclusion..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  KIEROWNIK PROJEKTU.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  ZADANIA: Kierowanie wykonaniem

projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: -nadzorowanie,

koordynowanie, organizowanie i monitoring prawidłowej realizacji projektu, -nadzorowanie prac wszystkich

członków zespołu, -nadzorowanie i koordynowanie ewaluacji i sprawozdawczości projektu -zatwierdzanie

propozycji przesunięć środków pomiędzy zadaniami i zmian do wniosku, -nadzorowanie promocji projektu,

-nadzór nad zgodnością realizacji projektu z wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

weryfikacja dokumentów źródłowych -kontrola merytoryczna realizacji projektu, -przygotowanie i weryfikacja

wniosków o płatność oraz harmonogramu płatności pod względem merytorycznym, -rozliczenie projektu pod

względem merytorycznym, -opisywanie merytoryczne faktur zgodnie z wytycznymi, -merytoryczne

sporządzenie harmonogramu płatności oraz sprawozdań kwartalnych raportów o finansowym postępie

realizacji projektu, -merytoryczna weryfikacja faktur dot. projektu. -zapewnienie terminowej realizacji zadań

wynikających z harmonogramu realizacji projektu -przygotowanie ewentualnych zmian do projektu w oparciu

o obowiązujące zapisy w dokumentacji konkursowej, umowie o dofinansowanie, dokumentach

programowych, -zebranie, przygotowanie i pomoc w wyborze ofert, -przygotowanie projektów umów z

Wykonawcami -organizacja i nadzór nad przekazywaniem komputerów i dostawą szerokopasmowego

Internetu, -przygotowanie i zawarcie umów użyczenia sprzętu komputerowego -nadzór nad rekrutacją

beneficjentów.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.42.10.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  SPECJALISTA DS. PROMOCJI I ROZLICZANIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  ZADANIA: Realizacja zadań obejmuje

udział w zadaniach związanych z wdrażaniem projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: -Przygotowanie

materiałów promocyjnych -Przygotowywanie i przeprowadzanie rozpoznania rynku w zakresie materiałów

promocyjnych -Zachowanie zgodności realizacji projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka -Wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem wytycznych w zakresie

promocji projektu finansowanego w ramach POIG -Przygotowanie materiałów informacyjnych i ogłoszeń

prasowych odnośnie projektu -Organizowanie spotkań i konferencji -Współpraca z koordynatorem i

księgowym projektu w przygotowaniu wniosków o płatność, -Przeprowadzanie ewaluacji -Zastępowanie

koordynatora projektu w czasie jego nieobecności. -Wykonywanie innych zadań dot. promocji i rozliczania

wynikające z umowy o dofinansowanie projektu.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.42.10.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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