
 

 

 

Koszalin, 14.11.2013 r.                             

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczy pełnienia funkcji Eksperta ds. monitoringu  Projektu Pt. „Indywidualne rozwiązania 

ekologiczne w MMŚP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich 

i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, 

Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego 

w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13. 

  

1. Termin realizacji umowy: od 01.12.2013 r. do 30.06.2015 r.  (19 miesięcy). 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) Przewidywana liczba godzin pracy  Eksperta ds. monitoringu:  60 godzin miesięcznie. 

 

2) Zakres czynności wykonywanych w projekcie: 

• Przygotowanie planu oraz metod narzędzi monitorowania realizacji projektu 

(m.in. ankiet, testów,  narzędzi badawczych w zakresie diagnozy przedsiębiorstw). 

• Prowadzenie ciągłego monitoringu postępu rzeczowego i finansowego. 

• Przygotowanie comiesięcznych raportów przedstawiających stan realizacji projektu 

i stopień osiągnięcia rezultatów i celów. 

• Monitorowanie zgodności realizowanych działań z wymogami PO KL, przepisami 

krajowymi i UE, z zawartą umową o dofinansowanie oraz opisem działań, 

harmonogramem i budżetem projektu. 

• Kontrola wewnętrzna zgodności dokumentów projektu z wymogami PO KL, 

przepisami krajowymi i UE, z zawartą umową o dofinansowanie oraz opisem 

działań, harmonogramem i budżetem projektu. 

• Informowanie kadry zarządzającej projektu o zmianach, które weszły w zakresie 

nowych regulacji dot. PO KL (zwłaszcza w zakresie kwalifikowalności wydatków)  

• Prowadzenie bazy PEFS. 

• Prowadzenie monitoringu szkoleń i doradztwa w ramach planowanego projektu 

oraz przygotowywanie zestawień i wyników z powyższego zakresu. 

• Przedkładanie Kierownikowi Projektu rekomendacji usprawnień realizacji projektu. 



• Przygotowanie raportów z wdrażania oraz planów zapobiegania i minimalizowania 

ryzyka występującego w projekcie.  

• Udział w spotkaniach kadry zarządzającej projektem zwłaszcza w kontekście 

usprawnień w ramach realizowanego projektu.  

• Analiza frekwencji uczestników. 

 

3.  O stanowisko w projekcie mogą ubiegać się osoby/ Wykonawcy, którzy spełniają warunki:  

• wykształcenie wyższe, 

• znajomość zasad, procedur realizacji projektów współfinansowanych z EFS, 

• minimum 3 lata doświadczenia w projektach PO KL. 

 

4. Miejsce oraz termin składania oferty. 

 

Prosimy o przysyłanie CV (według załączonego wzoru z podaniem stawki godzinowej.  

CV należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście do dnia 28.11.2013 r. do godziny 16:00 

na adres: 

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 

ul. Jana z Kolna 38 

75-204 Koszalin 

 

Wzór CV do pobrania. 


