
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 61725-2010 z dnia 2010-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz
Przedmiotem zamówienia jest stanowisko ds koordynatora ds finansowych w ramach projektu 
finansowanego ze środków unijnych. Zadaniem koordynatora jest kierowanie i zarządzanie 
projektem, rozliczanie projektu w tym sporządzanie wniosków o...
Termin składania ofert: 2010-03-27 

Numer ogłoszenia: 67745 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 61725 - 2010 data 19.03.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 052 3419100, fax. 052 3608206.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3. 
• W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest stanowisko ds koordynatora ds 

finansowych w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych. Zadaniem 
koordynatora jest kierowanie i zarządzanie projektem, rozliczanie projektu w tym 
sporządzanie wniosków o płatność, opracowanie dokumentacji finansowej, archiwizowanie 
dokumentacji projektowej.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez 2 osoby 
zadań na stanowisku koordynatora ds finansowych w ramach projektu finansowanego ze 
środków unijnych po 40 h miesięcznie w godzinach pracy UKW (od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00-15:00 Zadaniem koordynatora jest w szczególności kierowanie i zarządzanie 
projektem, rozliczanie projektu w tym sporządzanie wniosków o płatność, opracowanie 
dokumentacji finansowej, archiwizowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na charakter 
wykonywanych zadań zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane bez 
udziału podwykonawców.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III 3.2. 
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w 

postępowaniu jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem w co najmniej 3 projektach w 
zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Zadanie 1 Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek 
udziału w postępowaniu jeśli wykaże się doświadczeniem w realizacji co najmniej 3 
letniego projektu (wykonanego lub nadal wykonywanego jeśli nie jest jeszcze ukończony o 
wartości nie mniejszej niż 3 mln w ramach POKL w zakresie koordynacji finansowej 
polegającej na rozliczaniu projektu, kierowaniu i zarządzaniu finansami projektu, 
opisywaniu dokumentów finansowych (list płac, umów cywilno-prawnych, faktur, 
rachunków zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków oraz 
Zasadami POKL), sporządzaniu wniosków o płatność, opracowaniu dokumentacji 
finansowej, sporządzaniu sprawozdań, archiwizowaniu dokumentacji finansowej projektu, 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=61725&rok=2010-03-19


Zadanie 2 Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeśli 
wykaże się doświadczeniem w realizacji co najmniej 3 letniego projektu (wykonanego lub 
nadal wykonywanego o wartości nie mniejszej niż 3 mln w ramach POKL w zakresie 
koordynacji finansowej polegającej na opracowywaniu i przygotowywaniu projektowej 
dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową w danym 
okresie programowania, definiowaniu wydatków projektowych, opisywaniu dokumentów 
finansowych (list płac, umów cywilno-prawnych, faktur, rachunków) zgodnie z 
obowiązującymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków oraz Zasadami POKL, 
rozliczaniu dokumentacji płacowej/finansowej oraz faktur zgodnie z wytycznymi Instytucji 
Pośredniczącej nadzorującej prawidłową realizację projektu oraz zasadami finansowymi 
obowiązującymi na uczelni, współpraca z Działem Finansowym uczelni , Działem 
Księgowości uczelni, Działem Płac uczelni, Biurem ds. zamówień publicznych uczelni i 
Kancelarii uczelni w zakresie terminowego przekazywania finansowej dokumentacji 
projektowej do realizacji, archiwizowanie dokumentacji projektowej.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV 4.4. 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 27.03.2010 godzina 10:00,. 
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 29.03.2010 godzina 14:00,. 

II.2) Tekst, który należy dodać:

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III3.2. 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: wiedza i doświadczenie Zadanie 1 Zamawiający 

uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże co najmniej 3 
letnie doświadczenie w pracy w Biurze realizującym projekty z udziałem funduszy 
strukturalnych i współdziałał w grupie zarządzającej Zadanie 2 Zamawiający uzna, że 
wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże co najmniej 3 letnie 
doświadczenie w pracy w Biurze realizującym projekty z udziałem funduszy strukturalnych 
i współdziałał w grupie zarządzającej. 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV 4.16). 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Projekt 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr 
POKL.04.01.01-00-357/09. 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: część 1. 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Realizacja zadań związanych z: a)rozliczaniem 

projektu, b) kierowaniem i zarządzaniem finansami projektu, c) opisywaniem dokumentów 
finansowych (list płac, umów cywilno-prawnych, faktur, rachunków zgodnie z 
obowiązującymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków oraz Zasadami POKL), d) 
sporządzaniem wniosków o płatność, e) opracowaniem dokumentacji finansowej, f) 
sporządzaniem sprawozdań, g) archiwizowaniem dokumentacji finansowej projektu, h) 
pozostawaniem w stałym kontakcie z IP.. 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: część 2. 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Realizacja następujących zadań opracowywanie i 

przygotowywanie projektowej dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązująca 
dokumentacja projektową w danym okresie programowania, definiowanie wydatków 
projektowych, opisywanie dokumentów finansowych (list płac, umów cywilno-prawnych, 
faktur, rachunków) zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków 
oraz Zasadami POKL, pomoc przy sporządzaniu wniosków o płatność, rozliczanie 
dokumentacji płacowej/finansowej oraz faktur zgodnie z wytycznymi Instytucji 



Pośredniczącej nadzorującej prawidłowa realizacje projektu oraz zasadami finansowymi 
obowiązującymi na uczelni (UKW), współpraca z Działem Finansowym, Analiz i 
Planowania UKW, Działem, Księgowości UKW, Działem Płac UKW, Biurem ds. zamówień 
publicznych UKW i Kancelarii UKW w zakresie terminowego przekazywania finansowej 
dokumentacji projektowej do realizacji, archiwizowanie dokumentacji projektowej.. 


