Konkurs w celu wyboru usługodawcy – asystenta koordynatora projektu
"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji
strategicznej i techniczno - kosztorysowej"
Burmistrz Miasta Kościerzyna
OGŁASZA KONKURS W CELU WYBORU USŁUGODAWCY ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU
"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji
strategicznej i techniczno - kosztorysowej"
Finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
Program „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego”
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:
1. Pełnienie funkcji asystenta Koordynatora Projektu.
2. Prowadzenie biura projektu i obsługa administracyjna.
3. Współpraca z wszystkimi partnerami projektu.
4. Współpraca w zakresie prac związanych z wyłonieniem wykonawców oraz
opracowaniem dokumentacji przetargowej.
5. Koordynacja prawidłowej i terminowej realizacji zadań w projekcie zgodnie
z przyjętym harmonogramem.
6. Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektu.
7. Prowadzenie archiwum projektu.
8. Bieżące prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej projektu.
9. Monitoring i ewaluacja kompleksowej realizacji projektu w tym wskaźników projektu.
PODSTAWA PRAWNA ŚWIADCZENIA USŁUG:
1. Umowa cywilnoprawna (art. 750 kodeksu cywilnego).
2. Umowa zostanie zawarta na czas realizacji projektu tj. od lutego 2014 r. do kwietnia
2016 r.
3. Umowa będzie świadczona w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie w dni robocze.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC OSOBY REALIZUJĄCEJ USŁUGĘ:
1.
2.
3.
4.
5.

Wykształcenie wyższe.
Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej.
Umiejętność zarządzania projektami, znajomość procedur projektowych.
Umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw.
Znajomość procedur i wytycznych obowiązujących przy wdrażaniu projektów
finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego EOG
2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
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6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych.
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślnie przestępstwo skarbowe.
8. Obywatelstwo polskie.
WYMAGANIA POŻĄDANE WOBEC OSOBY REALIZUJĄCEJ USŁUGĘ:
1. Doświadczenie w pracy nad realizacją projektów finansowanych przez Unię
Europejską,
2. Komunikatywność i kreatywność.
UMIEJĘTNOŚCI:
1. Dobra obsługa sprzętu biurowego (ksero, fax., skaner),
2. Dobra obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych (edytory tekstu, arkusze
kalkulacyjne, Internet, poczta elektroniczna),
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Życiorys/CV/,
2. List motywacyjny,
3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych,
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
/Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z póź.zm./.
9. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że
oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„Konkurs w celu wyboru usługodawcy - koordynatora projektu "Kościerskie Strefy
Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno kosztorysowej" w terminie do 14.02.2014r. do godziny 15.00, na adres: Urząd Miasta
Koscierzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.
Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz
złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data doręczenia.
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Wyboru usługodawcy spełniającego w największym stopniu postawione wymagania dokona
Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Kościerzyna.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą
elektroniczną lub telefonicznie.
Burmistrz Miasta Kościerzyna zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego konkursu
bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miasta Kościerzyna
www.bip.koscierzyna.gda.pl
Burmistrz Miasta Kościerzyna
Kościerzyna, 29.01.2014 r.
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