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WYKONAWCY WSZYSCY 

Dotyczy zamówienia publicznego  na powołanie kierownika projektu, który będzie świadczył 
usługi polegające na zarządzaniu projektem pn: „Internet szansą wszechstronnego rozwoju 
mieszkańców Gminy Brańszczyk”- realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013.  

 

W odpowiedzi na pytania  Wykonawcy z dnia 15 stycznia 2010 r. Gmina  Brańszczyk wyjaśnia: 

Pyt. 1. BudŜet projektu, w tym szczególnie jaki procent całkowitych kosztów realizacji zadania 
przeznaczony został na zarządzanie projektem. 

Odp. BudŜet projektu wynosi 1 216 112,66 PLN w tym środki przeznaczone na wkład własny 
Beneficjenta wynoszą 182 416,90 PLN. - zgodnie z linkiem: 
http://www.wwpe.gov.pl/files/poig/Podpisane%20umowy_I%20runda%202009_8.3%20POIG_stan%
2007.01.2009.pdf  

 Procentowy udział przeznaczony na kierowanie i rozliczenie projektu wynosi ok. 26%. 

Pyt. 2. Plan świadczenia usługi i sposób realizacji. 

Odp. Plan świadczenia usługi i sposób realizacji określa załącznik nr 1 do                                               
SIWZ oraz umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu 
http://www.wwpe.gov.pl/files/poig/wzor%20umowy%20o%20dofinansowanie_os%207.pdf  wraz z 
harmonogramami 3a, 3b, 3c oraz dokumenty z linku: 
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=289 

Pyt. 3. Harmonogram działań w ramach projektu.  

Odp. J.w. 

Pyt. 4. System rozliczeń oraz składania sprawozdań merytorycznych i finansowych. 

Odp. System rozliczeń oraz składania sprawozdań merytorycznych i finansowych określa,  załącznik 
nr 1 do SIWZ oraz załączona umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu wraz z 
harmonogramami 3a, 3b, 3c oraz dokumenty POIG działanie 8.3 z linków:  

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=289 

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=287 

 

Pyt. 5. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika projektu i specjalisty ds. rozliczenia projektu. 
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Odp. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika projektu i specjalisty ds. rozliczenia projektu 
określony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

Pyt. 6. Oczekiwane rezultaty projektu. 

Odp. Oczekiwane rezultaty projektu zgodnie z załączoną umową o dofinansowanie przedmiotowego 
projektu. 

 

Pyt. 7. Prowadzenie monitoringu projektu. 

Odp. Prowadzenie monitoringu projektu,  zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ, umową o dofinansowanie przedmiotowego projektu, wytycznymi 
programowymi POIG działanie 8.3 z linku: 
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=289 

Niniejsze pismo naleŜy traktować jako integralną część SIWZ. Wszystkie 

inne terminy i warunki zawarte w SIWZ pozostają nie zmienione. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy załącznik 3a do umowy na dofinansowanie  POIG 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy  załącznik 3b do umowy na dofinansowanie  POIG 

3.  Harmonogram rzeczowo-finansowy załącznik 3c do umowy na dofinansowanie  POIG 

 


