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Obsługa realizowanego przez Miasto Jelenia Góra projektu pn: "Wysoka jakość edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli”
– specjalista ds. rozliczeń finansowych

Tom III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Nazwa projektu: "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” – specjalista ds. rozliczeń
finansowych.
Zadanie realizowane jest w ramach RPO WD 2014- 2020, Nr Projektu RPDS.10.02.03-02-0008/16
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej
Charakterystyka projektu
Efekty:
− wzrost kompetencji uczniów,
− wyrównanie deficytów rozwojowych,
− wzrost kwalifikacji nauczycieli,
− wzrost jakości edukacji,
− poprawa wyników edukacyjnych,
− wyrównanie dysproporcji edukacyjnych
Działania:
W celu złagodzenia zdiagnozowanych problemów/potrzeb niezbędne jest podjęcie odpowiednich
działań, do których zaliczono w szczególności:
− dodatkowe zajęcia (wyrównawcze) w obszarze kompetencji kluczowych
− dodatkowe zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach (wspomaganie, rozwój, koła z zakresu
kompetencji kluczowych)
− stypendia
− kursy i studia dla nauczycieli (w zakresie kompetencji kluczowych, specjalnych potrzeb)
− doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym TIK, doposażenie pracowni do zajęć
z przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie specjalistyczne)
Cel główny projektu:
Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw
i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Zostanie
to osiągnięte
przez realizację zajęć edukacyjnych związanych z kształtowaniem
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, stworzenie warunków do nauczania
eksperymentalnego, wsparcie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
niepełnosprawnych, realizację programów pomocy stypendialnych, wzrost kwalifikacji i umiejętności
zawodowych nauczycieli w kierunkach zgodnych ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem szkół,
wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne
do realizacji zajęć oraz rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, wspomagania rozwoju
i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Realizacja projektu wpłynie na: wzrost kompetencji kluczowych uczniów-kompetencji niezbędnych
na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT
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oraz właściwych postaw, lepszą opiekę pedagogiczno-psychologiczną, tworzenie w szkołach
warunków do nauczania eksperymentalnego.
Wsparciem w ramach projektu zostały objęte następujące jeleniogórskie placówki oświatowe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 53
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze, ul. Paderewskiego 13
Szkoła Podstawowa Nr 13 w Jeleniej Górze, ul. Piotra Skargi 19
Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze, ul. Kamiennogórska 9
Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Jeleniej Górze, ul. Karłowicza 33
Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Kamiennogórska 9
Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Jeleniej Górze, ul. Grunwaldzka 64a
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze,
ul. Cieplicka 34
i) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze,
ul. 1 Maja 39/41
j) III Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych, al. Jana Pawła II 25
II. Opis przedmiotu niniejszego zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji specjalisty ds. rozliczeń finansowych, którego zakres
działań obejmuje m.in.:
a) planowanie i zarządzanie kosztami projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
i wniosku aplikacyjnego oraz planem finansowym projektu uchwalonym przez Radę Miejską
Jeleniej Góry, a także obowiązującymi wytycznymi;
b) prawidłowe i terminowe przygotowywanie wniosków o płatność w systemie SL2014 w zakresie
dotyczącym postępu finansowego projektu, tj. opracowywanie sprawozdań i analiz finansowych
dotyczących projektu (zestawienie dowodów księgowych, źródła finansowania wydatków,
rozliczanie zaliczek, składanie korekt, opis przelewów bankowych zgodnie z zadaniami wniosku
projektowego) zgodnie z wymaganiami RPO WD;
c) opracowywanie harmonogramu płatności, zestawień, analiz finansowo-księgowych wymaganych
przez zewnętrzne instytucje, beneficjenta;
d) nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych związanych
z dokonywanymi zakupami. Kontrola poprawności formalnej księgowych i finansowych
dokumentów (Sprawdzanie pod względem merytorycznym celowości w zakresie wydatków
administracyjno-rzeczowych; sprawdzanie czy wydatek jest uzasadniony pod względem celowości,
gospodarności i legalności);
e) monitorowanie postępu finansowego projektu oraz poprawności operacji finansowych związanych
z projektem;
f) wsparcie i ścisła współpraca z koordynatorem oraz specjalistą ds. pzp w przeprowadzeniu
postępowań pzp, biurem projektu i osobami współpracującymi przy realizacji projektu.
g) przedkładanie koordynatorowi wniosków o wprowadzenie zmian w budżecie zadaniowym
lub planie finansowym projektu;
h) sporządzanie comiesięcznych raportów/protokołów przedstawiających stan realizacji usługi
(elementy raportu/ protokołu do uzgodnienia z Zamawiającym);
i) stosowanie w dokumentacji objętych projektem wytycznych RPO WD, w tym właściwych oznaczeń
i logotypów Projektu;
j) inne, nie wymienione powyżej, czynności związane z przedmiotem zamówienia, które będą
niezbędne w celu prawidłowej realizacji celu Projektu.

2. Wymiar pracy
Czynności wymienione w pkt II.1 przewidziane są do wykonywania w okresie realizacji projektu
tj. do 30 czerwca 2018 r. w wymiarze średnio 40 godzin w miesiącu.
3. Od osoby pełniącej funkcję specjalisty ds. rozliczeń finansowych w projekcie oczekiwane jest
w szczególności:
a) wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności rachunkowość
b) znajomość przepisów i zagadnień dotyczących finansów publicznych
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III. Informacje dodatkowe:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18.07.2018 r.
2. Jednostkowa cena ryczałtowa brutto za miesiąc świadczenie usługi musi uwzględniać cały zakres
zamówienia opisany w pkt. II oraz obejmować wszelkie koszty, jakie doświadczony Wykonawca
powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazuje czynności, których dotyczy
obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę.
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