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Zapytanie – sondaż rynku  

Nabór na stanowisko koordynatora projektu 
 

1. Zamawiający 

Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku realizujący 

projekt pod nazwą: „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” w ramach „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  

 

2. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem prowadzonego postępowania sondażowego jest określenie wysokości 

wynagrodzenia oraz nabór na stanowisko pracy: „Koordynator projektu systemowego”. 

 

Zakres wykonywanych obowiązków w ramach projektu, skierowanego do 19 

uczestników/uczestniczek – osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, 

korzystających z pomocy MGOPS w Wąchocku: 

a. przygotowanie wszelkich procedur niezbędnych dla właściwej realizacji projektu, jego 

rozliczenia i kontroli; 

b. opracowanie planu monitoringu i ewaluacji, koordynowanie działań związanych  

z monitoringiem i ewaluacją jakości wsparcia oferowanego w ramach projektu; 

c. przygotowywanie zapytań-sondaży rynku związanych z procedurą wyboru ofert na 

usługi/dostawy zlecane w ramach projektu, sporządzanie protokołów z wyboru 

najkorzystniejszej oferty do realizacji w ramach projektu; 

d. przygotowywanie wniosków Beneficjenta o płatność w zakresie postępu rzeczowego  

i finansowego zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do Aneksu 

do umowy ramowej na realizację projektu nr UDA-POKL.07.01.01-26-023/00;  

e. przygotowywanie wszelkich pism do Instytucji Pośredniczącej i innych instytucji; 

f. przygotowywanie treści związanych z realizacją projektu na stronę internetową 

projektu;  

g. udział w pracach Zespołu Realizującego Projektem, pełnienie funkcji protokolanta 

spotkań; 

h. udział w spotkaniach roboczych, przygotowywanie protokołów z tych spotkań;  

i. kwartalne przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań prowadzonych  

w ramach projektu; 

j. inne zlecone pisemnie (np. w formie e-maila) przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wąchocku mające związek z realizacją projektu. 

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. 

 

Czas pracy: nienormowany. 
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Inne wymagania: min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku koordynatora projektu 

finansowanego ze środków PO KL (wymaganie weryfikowane będzie na podstawie złożonego 

wraz z ofertą cenową CV). 

  

3. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

 

4. Inne istotne warunki zamówienia: 

Osoba koordynująca projekt, ze względu na charakter umowy, winna pracować na własnym 

sprzęcie elektronicznym, stąd w wysokość stawki wynagrodzenia należy wliczyć wszelkie 

koszty administracyjne, np.: koszt połączeń teleinformatycznych (telefon, internet), koszt 

zużycia własnego sprzętu elektronicznego (laptop, komputer), koszty delegacji itp. 

 

5. Sposób przygotowania oferty. 

Oferta może zostać złożona zgodnie z załączonym wzorem.  

Dopuszcza się inny wzór złożenia oferty o ile zawiera ona odpowiednie informacje stanowiące 

odpowiedź na Zapytanie – sondaż rynku. 

 

6. Miejsce i termin złożenia ofert. 

Oferty można składać w następujący sposób: 

a. drogą elektroniczną na adres e-mail: ops.wachock@poczta.onet.pl lub  

b. faxem: 41 271 50 34 lub 

c. drogą pocztową lub osobiście na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Wąchocku; ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock    

Oferty należy składać do: 24 listopada 2010 roku, do godz.15.00.  

Zamawiający porówna i wybierze ofertę z najniższą przedstawioną stawką wynagrodzenia, co 

równoznaczne będzie z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą objęcia stanowiska pracy 

koordynatora projektu systemowego. 

 

7. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie. 

Imię i nazwisko: Teresa Jurkiewicz  

tel. (041) 271 50 34  

e-mail: ops.wachock@poczta.onet.pl  

 

 

 
.................................................................... 

                                                                                                (data, podpis kierownika jednostki )  
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WZÓR OFERTY 

 

…………………………… 
Imię, nazwisko                                                                                                                                    .............................. 

          data 

                                                           

…………………………. 
Adres zamieszkania lub pieczątka Wykonawcy 

 

OFERTA 

 

Do  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wąchocku 

ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock 

Fax 41 271 50 34 

E-mail: ops.wachock@poczta.onet.pl 

 

Odpowiadając na Zapytanie – sondaż rynku nr ……………… dotyczące zamówienia  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać przedmiot zamówienia) 

 

składam ofertę  następującej treści: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto...........................................................zł/miesiąc. 

Obowiązujący podatek VAT ....... %       .........................................................zł (jeśli dotyczy). 

Cena brutto (wraz z pochodnymi) .............................................................................zł/miesiąc. 

Słownie: ........................................................................................................................ 

...................................................................................................................................... 

 

2. Przyjmuję do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu sondażowym, warunki.  

3. Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku o numerze identyfikacyjnym NIP  ......................... 

4. Załączniki do oferty: 

CV wykonawcy 

      

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 

 

                                                                              ............................................................ 
                                                                                                                  podpis osoby upoważnionej 

                                                                                                                  

 

 


