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Urząd Miasta Milanówka 

Referat Informatyki 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek 

 

    

 

Znak sprawy: I.271.16.2013  

                      ZPU/150/2013 

 
     
              

Burmistrz Miasta Milanówka 
 

OGŁASZA 
 
wszczęcie postepowania na udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w formie zapytania cenowego na usługi doradcze i konsultacyjne w 
zakresie realizacji oraz przeprowadzenia procedur rozliczeniowych w projekcie pn.: 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” : 
współfinansowanym  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” 
 
 

nazwa rodzaju zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1.Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie realizacji oraz przeprowadzenia procedur 

rozliczeniowych w projekcie pn:” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 

Gminy Milanówek”  

 

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowy-jakościowy): 

Przedmiotem zamówienia będą usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie realizacji oraz 

przeprowadzenia procedur rozliczeniowych w projekcie pn:” Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. 

W tym: 

1) przygotowaniem wniosków o płatność zgodnie z przekazanymi  dokumentami i 

informacjami dot. realizacji w/w  projektu, 

2) sprawdzanie poprawności  dokumentów rozliczeniowych  w trakcie ich 

przygotowywania  poprzez wymianę informacji pomiędzy pracownikiem firmy a Koordynatorem  

Projektu, Osobą Księgującą, 

3) monitorowanie budżetu projektu w relacji do ponoszonych wydatków i opracowanie 

koniecznych zmian harmonogramów rzeczowo finansowych . 

4) przygotowaniem załączników zgodnie z wymaganiami Władzy Wdrażającej Programy 

Europejskie , 

5) doradztwo prawne i udział w procedurze odwoławczej w zakresie  finansowej realizacji 

projektu, 

6) doradztwo w zakresie realizacji projektu. 
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3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oferent musi wykazać  doświadczenie poprzez dostarczenie kopi dokumentów 
potwierdzających (np. umowy, referencje) w pozyskiwaniu 3 dotacji  i prawidłowym rozliczaniu 
3 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. 
Oferty bez wykazanego doświadczenia oraz oferty podmiotów nie spełniających warunków 
udziału w postępowaniu nie będą rozpatrywane. 

 

 

4.Termin realizacji zamówienia:  Pożądany termin realizacji/wykonania zamówienia: 
Okres realizacji zadań objętych niniejszym zamówieniem ustala się od dn. 01.04.2013 roku do 
dn.31.12.2013. 
 

Kryterium wyboru oferty : najniższa cena 
 
Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku. 

 
 
 

Forma złożenia oferty: 
 

Forma składania oferty: 

Ofertę należy złożyć na załączonym „formularzu ofertowym /cenowy w wersji elektronicznej 

na adres e-mail: agnieszka.roszkowska@milanówek.pl lub w Urzędzie Miasta Milanówka na 

adres : ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

do dnia 27.03.2013 r. do godz.16.00 w kopercie z napisem „Usługi doradcze i 
konsultacyjne w zakresie przeprowadzenia procedur rozliczeniowych w projekcie pn.: 
”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” 
Miejsce publikacji zamówienia: 

Zaproszenie do składania ofert zostanie wysłane do potencjalnych Oferentów,  umieszczone 

na stronie internetowej www.milanowek.pl w zakładce „Innowacyjna Gospodarka”  oraz 

zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Milanówku ul. Kościuszki 

45 i ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek. 

 
w formie: 

� Na formularzu cenowym 
 
 

Osoba do kontaktu 
Koordynator Projektu Agnieszka Roszkowska tel.883 733 411 

 

 
 
 
 

        
     Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                                             -/- 
                                                                                           Jerzy Wysocki 

 


