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Znak sprawy: …………………………. 

             

                        Wierzchowo, dnia   05.11.2012 r. 

 Z A T W I E R D Z A M    

Wójt Gminy Wierzchowo 

 

      Jan Szewczyk   

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

zwana dalej „SIWZ”, sporządzona dla zamówienia publicznego pod nazwą: 

Wykonywanie usługi zarządzania projektem pn.: 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo 

 

 

 

Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 - 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono 

w Biuletynie Zamówień Publicznych 

dnia 06.11.2012 nr ogłoszenia:  433126 -2012 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Ryszard Dąbrowski       
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Nazwa zamawiającego: Gmina Wierzchowo 

Ulica: Długa 29 

Kod:  78-530  Miejscowość: Wierzchowo 

Telefon: 94 36 18 597 faks: 94 36 18 487 

NIP: 674-13-49-199 

REGON: 330920593 

Strona: www.bip.wierzchowo.pl  

E-mail: oswiata@wierzchowo.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 ustawy.  

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji: 

3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą 

być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2011 r., Nr 282, poz. 1650) 

3.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1649). 

3.5. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. MRR/KL/1(7)/12/11. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zarządzania projektem pn.:  

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie 

Wierzchowo 
polegającej na planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu  działalności wszystkich osób pracujących w 

projekcie ( celowym jest zastosowanie  metody zarządzania projektem poprzez  PCM {( Project Cycle 

Management ) – Cykl Zarządzania Projektem. Opis metody PCM stanowi załącznik do SIWZ}. 

2.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79420000-4 usługi związane z zarządzaniem. 

3. W skład zespołu zarządzającego projektem (dalej Zespół zarządzający )  wchodzi:  

http://www.bip.wierzchowo.pl/
mailto:oswiata@wierzchowo.pl
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a) kierownik projektu,  

b) koordynatorzy szkolni w każdej szkole realizującej projekt,  

c) specjalista ds. obsługi finansowej i obsługi konta ( księgowa ). 

 

4. Zakres obowiązków członków Zespołu zarządzającego: 

4.1   kierownik projektu – odpowiedzialny za strategię projektu, a w tym m.in. monitorowanie i 

koordynowanie pracy całej kadry projektu, comiesięczne spotkania Zespołu zarządzającego, rekrutację 

uczestników realizacji projektu, podejmowanie decyzji, promocja projektu, kontakty z IP (Instytucją 

Pośredniczącą) w zakresie merytorycznym, zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, bieżące 

monitorowanie prawidłowości realizowanych zajęć, prowadzenie i weryfikacja badań ewaluacyjnych, 

sporządzanie sprawozdań dot. Spraw merytorycznych i finansowych, czuwanie nad prawidłową 

realizacją projektu zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej; 

Czas pracy w poszczególnych latach realizacji projektu : 2012r = 160 godzin,  

                                                                                          2013r = 480 godzin, 

                                                                                          2014r = 240 godzin  

4.2  Koordynatorzy szkolni – doradzanie kierownikowi projektu przy podejmowaniu decyzji, 

wdrażanie i nadzór nad realizacją działań, opracowanie programu i harmonogramu spotkań, rekrutacja 

uczniów,  zbieranie danych do monitoringu itp. bieżące monitorowanie prawidłowości realizowanych 

zajęć,  prowadzenie i weryfikacja badań ewaluacyjnych, sprawozdanie kwartalne, roczne i końcowe dot. 

ewaluacji; sprawozdanie miesięczne z przebiegu harmonogramu, ilości deklaracji wdrożonych 

programów rozwojowych; sprawozdanie miesięczne dot. postępów w osiąganiu wskaźników, kontrola 

frekwencji, przeprowadzenie ankiet, promocja projektu, bieżące prace administracyjne, zabezpieczenie 

logistyczne zajęć; 

Czas pracy w poszczególnych latach realizacji projektu : 2012r = 80 godzin,  

                                                                                         2013r = 240 godzin, 

                                                                                          2014r = 120 godzin  

4.3   Specjalista ds. rozliczeń finansowych i obsługi konta bankowego – zarządzanie przepływem 

środków finansowych, kontrola wydatków, przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdawczość, 

rozliczanie projektu, kontakty z IP w zakresie realizacji finansowej, obsługa księgowa, prowadzenie listy 

płac, czuwanie nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej; 

Czas pracy w poszczególnych latach realizacji projektu : 2012r = 4 m-ce 

                                                                                          2013r = 12 m-cy 

                                                                                          2014r = 6 m-cy 

5. Zamawiający zapewni Zespołowi zarządzającemu  pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Gminy 

Wierzchowo,  wyposażone w internet, telefon, faks, komputery, kasę pancerną. Istnieje możliwość 

uzgodnienia form pracy członków Zespołu zarządzającego, dni i godzin pracy a także możliwość 

wykonywania pracy w domu. 

6. Decyzje strategiczne i finansowe muszą być podejmowane na zasadach konsensusu. Decyzje sporne 

będą konsultowane w trakcie cotygodniowych, roboczych spotkań Zespołu zarządzającego. 

7. Zamawiający, w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem, zorganizuje szkolenie dla 

Zespołu zarządzającego  w zakresie równości płci, zagrożeń i problemów związanych z dyskryminacją 

ze względu na płeć. 

8. Wykonawca może być powierzyć część zadania do wykonania podwykonawcom. 
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9. Warunki rozliczenia. 

9.1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca zakres zamówienia określony w 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie wybranego wykonawcy. 

6.3. Rozliczenia za przedmiot zamówienia będą realizowane miesięcznie, na podstawie przedstawionego 

rachunku/faktury, zgodnie z miesięcznym wynagrodzeniem określonym w ofercie. Zapłata należności 

nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od złożenia rachunku/faktury, przelewem na rachunek bankowy 

wykonawcy.  

 

IV. Oferty wariantowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2014 r. 

  

VI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

 

Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

dokonywane będą w złotych polskich. 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu  

oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania - nie dotyczy. 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy 

posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania w placówce oświatowej. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – nie dotyczy, 

1.4. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – o udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się wykonawcy dysponujący osobami spełniającymi co najmniej następujące warunki: 

1.3.1 kierownik projektu -  wykształcenie wyższe, min. 3-letni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym, doświadczenie zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz w realizacji projektów 

wykorzystujących fundusze europejskie, doświadczenie w realizacji projektu zgodnie z 

wymaganiami Unii Europejskiej; 

1.3.2 koordynatorzy szkolni w szkołach : 

SP w Wierzchowie, 

SP w Świerczynie, 

Gimnazjum w Wierzchowie, 
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Gimnazjum w Świerczynie 

 - wykształcenie wyższe, min. 3-letni staż pracy, doświadczenie w realizacji projektów 

finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich,  

1.3.3 specjalista do spraw rozliczeń finansowych i obsługi konta bankowego - wykształcenie min. 

średnie, min. 5-letni staż pracy, doświadczenie w rozliczeniach finansowych. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

opis sposobu dokonywania oceny tego warunku – nie określa się minimalnych standardów; 

spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, 

że: 

1) każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania oraz, że brak jest podstaw do ich wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

2) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.2 – 

1.5.  

4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia ze wskazaniem dla danej osoby przewidzianego wykonywania świadczenia. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu oraz żądane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

tych warunków, a także oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został 

dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę 

następujących oświadczeń i dokumentów: 
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2.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1 

- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszej SIWZ; 

2.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem 

wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ; 

2.3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć oświadczenie 

wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

niniejszej SIWZ. 

 

4. Na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego należy złożyć do 

oferty koncepcję zarządzania projektem ( celowym jest przedstawienie koncepcji zarządzania projektem 

z wykorzystaniem metody PCM ). 

 

5. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych 

kopii dokumentów powinny one być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 

dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

6.1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

6.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

7. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego 

wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

 

8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie 

złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 

o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia 

i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie 

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
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9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

                                         

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem na numer ( 94 ) 36 18 487 lub drogą 

elektroniczną na adres : oswiata@wierzchowo.pl , przy czym zawsze dopuszczalna jest forma 

pisemna.  

2. Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.  

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

zapytania lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wyjaśnienia zostaną udzielone niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym  mowa w pkt. 4 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na 

stronie internetowej pod adresem www.bip.wierzchowo.pl 

8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 

adres zamawiającego, podany w rozdziale I specyfikacji. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod 

adresem www.bip.wierzchowo.pl   

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Joanna Zyguła, tel.  (94 ) 

36 18 837 faks: ( 94 ) 36 18 487, e-mail: oswiata@wierzchowo.pl.  

 

X. Informacja na temat wadium 

 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

mailto:oswiata@wierzchowo.pl
http://www.bip.wierzchowo.pl/
http://www.bip.wierzchowo.pl/
mailto:oswiata@wierzchowo.pl
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XI. Termin związania ofertą 

 

1.   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

3.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Przygotowanie oferty 

1.1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę.  

1.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

1.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

1.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

1.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1.6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć 

wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 

1.7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć do oferty, oprócz wymienionych w rozdziale VIII SIWZ, 

następujące dokumenty oraz oświadczenia: 

1.7.1. formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ. W formularzu ofertowym, w przypadku 

składania oferty przez podmioty lub osoby występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz 

dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 

1.7.2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

do zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

1.7.3. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów 

składających się na ofertę nie podpisuje sam wykonawca, a inna osoba upoważniona do jego 

reprezentowania.  

1.8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1.7.2 i 1.7.3 powinno być przedstawione w formie 

oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. 

1.9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez wykonawcę lub 

osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny 

być podpisane przez pełnomocnika. 

1.10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i 

nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i 

nazwiska podpisującego. 

1.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 
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1.12.  Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. 

1.13.  Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje  

w ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają jego tajemnicę lub tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Załączniki zawierające 

informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym 

pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta), 

oznaczonym nazwą (firmą) i adresem wykonawcy i zaadresowanym na siedzibę 

zamawiającego: 

Urząd Gminy Wierzchowo, ul. Długa 2, 78-530 Wierzchowo 

Opakowanie oferty należy opisać następująco:  

„Przetarg  

Wykonywanie usługi zarządzania projektem pn.: 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie 

Wierzchowo  

 – nie otwierać przed dniem 14.11.2012 r., przed godz. 10:30” 
 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Wierzchowo,  

ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, w sekretariacie  Urzędu. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2012 r., r. o godz. 10:00, przy czym za termin 

złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego, a nie datę i 

godzinę jej wysłania przez wykonawcę (np. przesyłka pocztową lub kurierską). 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

3.1. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana 

poprzez złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w rozdz. XII pkt 2 

specyfikacji oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszej specyfikacji (Oferta) hasłem „ZMIANA”.  

3.2. Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane 

poprzez złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć w 

opakowaniach/kopertach zamkniętych  i opisanych w sposób określony w Rozdz. XII pkt 2,  

z dodatkowa informacją „WYCOFANIE”. 

4. W razie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę wykonawcy.  

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2012  r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy 

Wierzchowo, sala narad. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

6.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie każdego zadania zamówienia. 
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6.2. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 6.1. i 6.2. przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

8. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cenę wykonania zamówienia należy podać według wzoru określonego w formularzu ofertowym  

(załącznik nr 1 do SIWZ), tj. cenę za jeden miesiąc wynagrodzenia wykonywania określonej funkcji w 

Zespole zarządzającym. 

2. Cenę wykonania zamówienia należy podać w złotych polskich, z wyodrębnieniem wartości podatku 

VAT (jeżeli podatek jest naliczany). 

3. Zamawiający informuje, że oferowana cena miesięcznego wynagrodzenia nie może przekroczyć 

dla : 

a. kierownika projektu  – 2.400 zł brutto,  

b. koordynatorów szkolnych  – 1.200 zł brutto,  

c. specjalisty ds. rozliczeń finansowych i obsługi konta bankowego – 1800,00 zł brutto. 

 

XV - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1.1. cena oferty – 70 % 

1.2. ocena koncepcji zarządzania projektem – 30 % 

 

2. Złożone oferty będą oceniane w następujący sposób: 

 

2.1. Cena wykonania zamówienia (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 

100, pomnożone przez współczynnik 0,70; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w 

stosunku do oferty najtańszej,  wg wzoru: 

C = (cena oferty najtańszej : cena oferty badanej) x 100 pkt  x  0,70 

Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku. 
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2.2. Ocena koncepcji zarządzania projektem (K) – oferta będzie oceniana indywidualnie przez 

członków komisji przetargowej (średnia arytmetyczna sumy punktów przyznanych przez członków 

komisji przetargowej), na podstawie złożonej w ofercie koncepcji zarządzania projektem, w 

szczególności pod kątem jej zgodności z wymaganiami Zamawiającego. 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 30 pkt, z tym że: 

a) 30 pkt. otrzyma koncepcja proponująca zarządzanie projektem w sposób wyróżniający się, 

nowoczesny, innowacyjny, z  wykorzystaniem metody PCM i gwarantująca osiągnięcie celów  w 

stopniu maksymalnym, 

b) 20 pkt. otrzyma koncepcja dobra, spełniająca oczekiwania Zamawiającego, gwarantująca 

osiągnięcie celów  w stopniu dobrym, opracowana z wykorzystanie metody PCM, 

c) 10 pkt. otrzyma  koncepcja dostateczna, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w 

SIWZ, gwarantująca osiągnięcie celów  w stopniu dostatecznym, 

Uwaga!  

Przyjmuje się zasadę, że oferta spełniająca w najwyższym stopniu preferencje Zamawiającego 

będzie punktem odniesienia przy ocenie pozostałych ofert. 

 

3. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium oceny 

koncepcji zarządzania projektem:  C + K. 

 

XVI - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty  na każdy przedmiot w poszczególnych zadaniach, wszyscy wykonawcy, którzy 

złożyli oferty zostaną jednocześnie zawiadomieni o: 

1) wyborze oferty najkorzystniejszej, zawierającą nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także ceny ofert,  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po 

którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2.  Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli 

zawiadomienie zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane 

pisemnie. 

2.1 Zamawiający może podpisać umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt. 3, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono  tylko 

jedną ofertę,  

albo 

2) nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 
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3. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy. 

4. Zamawiający wezwie wybranego wykonawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających 

wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe określone przez wykonawcę w wykazie 

osób złożonym w ofercie. 

5. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym miedzy stronami. 

 

XVII - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zawierający 

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach 

 

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 6 do specyfikacji. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru 

wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego warunku podlega unieważnieniu. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia 

n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

3.1. zmiana podatku od towarów i usług VAT, 

3.2. konieczność zmiany harmonogramu wykonania zamówienia z przyczyn, za które nie odpowiada 

wykonawca, w szczególności wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, 

mimo zachowania należytej staranności. 

3.3. zmiany okresu wykonywania przedmiotu umowy, zmian organizacyjnych – wprowadzonych przez 

Zamawiającego. 

3.4. zmiany  warunków finansowania zamówienia. 

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne uzasadnienie zatwierdzone przez 

kierownika zamawiającego.  Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 3, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części 

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji. 

5. Jeżeli wybrana oferta będzie złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, umowa zostanie zawarta z każdym z partnerów odrębnie. 
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XIX – Inne informacje 

Nie przewiduje się: 

1. zawarcia umowy ramowej, 

2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

4. udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia  

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. 

2.1. W niniejszym zamówieniu, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

2.4. Odwołujący przesyła kopię odwołanie zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Uznaje 

się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, 

jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 

sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 

w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia  zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.5 i 2.6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

2.8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
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specyfikacji zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

2.9. Po wniesieniu odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od 

dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówienia lub postanowień specyfikacji, 

zamieści je również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest 

udostępniana specyfikacja, wzywając  wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

2.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię należy doręczyć zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

2.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść 

jednej ze stron. 

2.12. Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie 

wnosi się na piśmie  lub ustnie do protokołu. 

2.13. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu KIO może umorzyć postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz 

uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że 

w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. 

W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

2.14. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu przez zamawiającego, KIO umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub 

unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w 

odwołaniu. 

2.15. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie. 

2.16. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

2.17. Koszty postępowania odwoławczego 

a) w okolicznościach, o których mowa w pkt 2.13, znosi się wzajemnie, 

b) w okolicznościach, o których mowa w pkt 2.14: 

 ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po 

otwarciu rozprawy 

 znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w 

odwołaniu przed otwarciem rozprawy 

c) w okolicznościach, o których mowa w pkt 2.15: 

 odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO 

 wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO. 

2.18. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku KIO 

umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, 

odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 
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3. Skarga do sądu.  

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

3.3.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

3.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

3.5.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania 

ani występować z nowymi żądaniami 

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 

kasacyjna.  

5. Informacja Wykonawcy o czynnościach Zamawiającego dokonanych z uchybieniem przepisów 

ustawy Pzp: 

1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo 

wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

dla tej czynności. 

3. Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 

ustawy Pzp. 

 

XXI. Wykaz załączników do specyfikacji: 

Nr 1 – wzór formularz ofertowego 

Nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Nr  4 –   wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Nr 5 – wzór umowy 

Nr 6 – opis metody PCM. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                                     Gmina Wierzchowo                                                Strona 16 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Wykonywanie usługi zarządzania projektem pn.: Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: 

Wykonywanie usługi zarządzania projektem pn.: 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie 

Wierzchowo 
 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony opublikowany w BZP Nr ………………….. 

z  dnia ………. ….2012 r. 

      1. Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba…………………………...………………………………………………………………. 

Nr telefonu/faks/e-mail 

……………………………………………………………………………………………………. 

 nr NIP ……………………………………………………………………………………………. 

nr REGON ………………………………………………………………………………………... 

2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia za cenę: 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba godzin 

pracy 

(szacunkowa)  

Wynagrodzenie 

za 1 godz. brutto 

lub za 1 m-c 

Cena oferty brutto 

(kol. 3 x kol. 4) 

1 2 3 4 5 

1 Wynagrodzenie  

kierownika projektu 

160+480+240   

2 Wynagrodzenie  

koordynatora projektu ds. szkoły 

podstawowej w Wierzchowie 

80+240+120   

3 Wynagrodzenie  

koordynatora projektu ds. szkoły 

podstawowej w Świerczynie 

80+240+120   

4 Wynagrodzenie  

koordynatora projektu ds. gimnazjum w 

Wierzchowie 

80+240+120   

5 Wynagrodzenie  

koordynatora projektu ds. gimnazjum w 

Świerczynie 

80+240+120   

6 Wynagrodzenie  

specjalisty ds. rozliczeń finansowych i 

obsługi konta bankowego 

4+12+6 

miesięcy 

  

  

Razem cena oferty (suma poz. 1-6 ) 

 

X 

 

X 
 

 

Cena zawiera podatek VAT   …… %, tj ………………………… zł ( jeżeli występuje). 



 
 
 

                                                                     Gmina Wierzchowo                                                Strona 17 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Wykonywanie usługi zarządzania projektem pn.: Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo 

 

 

 

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków i  wymagań Zamawiającego do oferty załączam 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

      4. Oferta wspólna (jeżeli występuje). 

Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę: 

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………………. 

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………………. 

Telefon.....…...............……………… faks ……...........…………………………………………….. 

Zakres umocowania ……………………………………………………………………………………… 

 

      5. Oferta zawiera .............. ponumerowanych stron. 

 

………….............…………………………………… 

(data, miejscowość, podpis Wykonawcy ) 
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Załącznik Nr 2 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Wykonywanie usługi zarządzania projektem pn.: 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie 

Wierzchowo 
 

dotyczące : 

 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

.................................. 

 

Miejscowość i data:………………………………………. 
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Załącznik Nr 3 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w 

art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

Składając ofertę na: 

Wykonywanie usługi zarządzania projektem pn.: 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie 

Wierzchowo 
 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

..........................., dnia ..................2012 r.      

                                                  

……......................................................                                                                        

  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 
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Załącznik Nr 4 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia : 

 

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:  

Wykonywanie usługi zarządzania projektem pn.: 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie 

Wierzchowo 
 

- WZÓR -  

 

 

 

LP 

 

 

Imię i nazwisko 

Podstawa dysponowania osobą 

np. umowa o pracę, umowa 

zlecenie, pisemne zobowiązanie 

lub osobiście 

 

 

 

Funkcja w 

Zespole 

zarządzania 

 

 

 

 

Staż 

pracy 

 

 

 

 

Posiadane 

wykształcenie i  doświadczenie: 

1) wykształcenie 

2) staż pracy na stanowisku kierowniczym  

(dotyczy kierownika projektu) 

3) doświadczenie w ewaluacji w oświacie (dotyczy 

kierownika projektu i  koordynatorów szkolnych ) 

4) doświadczenie w rozliczeniach finansowych 
(dotyczy specjalisty ds. rozliczeń finansowych) 

 

1  Kierownik 

projektu 
  

2  

 

 

koordynator 

ds. SP w 

Wierzchowie 

  

3  koordynator 

ds. SP w 

Świerczynie 

  

4  

 

 

 

koordynator 

ds. 

gimnazjum w 

Wierzchowie 

  

5  koordynator 

ds. 

gimnazjum w 

Świerczynie 

  

6  

 

 

specjalista 

ds. rozliczeń 

finansowych 
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Oświadczam,  

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

 

 

..........................., dnia .................. 2012 r. 

 

..................................................... 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 
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 Załącznik Nr 5 

Wzór umowy 

UMOWA Nr  ……………. 

zawarta w dniu ……………..  w ……………………….., pomiędzy Gminą Wierzchowo, ul. Długa 29, 

78-530 Wierzchowo 

NIP: 674-13-49-199 

REGON: 330920593 

reprezentowaną przez  

p. Jana Szewczyka – Wójta Gminy Wierzchowo 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. ……………………………… 

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym 

a  

…………………………………………………………………………………………………………. 

zamieszkałą/ym w …….. - ……… …………….................. przy ul. ……………………………………., 

zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  wykonywanie usługi zarządzania projektem pn.:  

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie 

Wierzchowo polegającej na planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu  działalności wszystkich 

osób pracujących w projekcie,  przy zastosowaniu  innowacyjnych metod zarządzania projektem. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy poprzez Zespół zarządzający, w 

skład której wchodzą:  

1) kierownik projektu, p. ………………………………………………………………………… 

2) koordynator ds. szkoły podstawowej w Wierzchowie, p. ………………………………………… 

3) koordynator ds. szkoły podstawowej w Świerczynie, p. ………………………………………… 

4) koordynator ds. gimnazjum w Wierzchowie, p. ………………………………………………. 

5) koordynator ds. gimnazjum w Świerczynie, p. ………………………………………………. 

6) specjalista ds. rozliczeń finansowych i obsługi konta bankowego, p. …………………………….. 

w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2014 r 

Przedmiot umowy będzie realizowany wg planu  opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego 

przez Zamawiającego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

stanowiąca integralną część umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w sposób zgodny ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, w pomieszczeniu biurowym w Urzędzie Gminy Wierzchowo, adres : ul. 

Długa 29, 78-530 Wierzchowo. 
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie i wymagane wykształcenie oraz wiedzę i 

doświadczenie  do wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi: 

1) kierownik projektu                                                      - ……….…..…….. zł brutto za 1 m-c, 

2) koordynator ds. szkoły podstawowej w Wierzchowie - …………....……. zł brutto za 1 m-c, 

3) koordynator ds. szkoły podstawowej w Świerczynie  - ……………..……. zł brutto za 1 m-c, 

4) koordynator ds. gimnazjum w Wierzchowie               - …………….….…. zł brutto za 1 m-c, 

5) koordynator ds. gimnazjum w Świerczynie                - ……………….….. zł brutto za 1 m-c, 

6) specjalista ds. rozliczeń finansowych i obsługi konta bankowego - ………. zł brutto za 1 m-c, 

2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie miesięcznie na podstawie rachunku/faktury wystawionego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego do wypłaty przez Zamawiającego.  

 

§ 4 

Z tytułu zawarcia niniejszej umowy nie przysługują świadczenia i uprawnienia przewidziane w 

przepisach prawa dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 5 

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem tych, które Zamawiający przewidział w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy może nastąpić 

wyłącznie w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

1. W przypadku, gdy Wykonawca  nie wykona czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, 

zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 100% wartości brutto wynagrodzenia określonego 

w § 2 ust. 1 umowy za niezrealizowany zakres czynności w danym miesiącu. 

2. Potrącanie kar umownych będzie dokonywane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  

w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 
 

§7 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  sąd właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w 2 egz. jednobrzmiących, w tym 1 egz. dla Wykonawcy, a 1 egz. dla 

Zamawiającego. 
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§ 10 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy. 

 

Wykonawca:         Zamawiający:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                                     Gmina Wierzchowo                                                Strona 25 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Wykonywanie usługi zarządzania projektem pn.: Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 

Gminie Wierzchowo 

 

 

 

Załącznik Nr 6 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI METODĄ PCM 

 

Cykl projektu w ramach metodyki PCM 
 

Głównym celem metodyki PCM jest poprawa zarządzania zewnętrznymi programami i 

projektami Unii Europejskiej poprzez dokładną analizę zasadniczych kwestii i ramowych 

warunków programów pomocowych. Naturalny dla pomocy publicznej sposób planowania i 

realizacji projektów podlega pewnemu cyklowi, który rozpoczyna się od uzgodnienia globalnej 

strategii. W jej wyniku powstaje pomysł na pewne działanie. Pomysł ten jest następnie 

rozwijany, wdrażany  formie projektu a na końcu ewaluowany. Zobrazowany graficznie cykl 

życia takiego projektu wygląda następująco: 

 

 
 

RYSUNEK NR 1. FAZY METODYKI PCM 
 

Jak zaznaczono na rysunku nr 1 cykl ten składa się z sześciu podstawowych faz i  

charakteryzuje się trzema wspólnymi elementami: 

 określa kluczowe decyzje, potrzeby i odpowiedzialność w każdej z faz, 

 fazy cyklu mają charakter progresywny – każda z nich musi być ukończona tak aby 

następna mogła być ukończona z sukcesem, 

 cykl oparty jest na ewaluacji, tak by przenosić doświadczenia z istniejących projektów 

na tworzenie przyszłych projektów lub programów. 

Fazy cyklu możemy opisać w następujący sposób: 

 

 

Faza planowania (programowania) – na tym etapie następuje zdefiniowane kluczowych 
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problemów oraz możliwości realizacji projektu, a także szans na współpracę pomiędzy 

zarządzającymi programami Unii Europejską, a aplikującym o dofinansowanie. Efektem tej fazy 

jest wstępny wybór projektów lub programów, których przeprowadzenie przyczyni się do 

poprawy sytuacji – czyli pewnej zmiany społecznej.  

 

Identyfikacja – w tej fazie weryfikowane są wszystkie zgłoszone projekty pod względem ich 

przydatności i opłacalności. Następuje ich selekcja zgodnie z przyjętymi kryteriami. Po takiej 

selekcji, dla niektórych projektów przeprowadza się dodatkowe analizy, które służą wykazaniu 

ich celowości. Na tym etapie określa się zakres projektu, jego rozmiary oraz działania, które 

powinny wchodzić w jego obręb.   

 

Ocena –  na tym etapie prowadzona jest szczegółowa analiza pomysłu i zdefiniowanie idei 

projektu. Ponadto przeprowadza się analizy finansowe, środowiskowe, techniczne, a także 

planuje się harmonogram działań   

i opracowuje matrycę logiczną. Po tym etapie posiadamy już wstępny montaż finansowy, 

przydatny do kolejnej fazy.  

 

Finansowanie – na tym etapie zostaje podjęta ostateczna decyzja o finansowaniu 

przedsięwzięcia. Znany jest wtedy zakres przedsięwzięcia oraz związane z tym wszystkie 

koszty.  

 

Wdrażanie – realizacja projektu oraz jego stałe monitorowanie. Uruchomione zostają wszelkie 

procedury, które pozwalają na skuteczne i efektywne przeprowadzenie przedsięwzięcia. 

Dotyczy to zarówno części technicznej, merytorycznej, finansowania, dokumentacji prawnej 

etc. 

 

Ewaluacja – podsumowanie przedsięwzięcia. Określenie jego rezultatów, przydatności, 

trwałości i efektywności. W tej fazie porównujemy to, co chcieliśmy poprzez projekt osiągnąć z 

uzyskanymi wynikami. Podczas zakończenia projektów możemy zidentyfikować potrzebę 

przeprowadzenia kolejnych. 

Narzędzia metodyki PCM 
 

Jednym z najważniejszych procesów w fazie konstruowania projektu jest użycie dostępnych w 

metodyce narzędzi, które służą poprawności wykonania i realizacji projektu. Do narzędzi tych 

możemy zaliczyć: 

 analizę interesariuszy 

 analizę problemów wraz z drzewem problemów, 

 analizę celów wraz z drzewem celów, 

 analizę strategii, 

 matrycę (ramę, tablicę) logiczną. 

Narzędzia metodyki PCM formułowane są w fazie identyfikacji i oceny projektu  w dwóch 

etapach:  
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 faza analizy, w której dokonujemy oceny partnerów projektu, wyboru problemów, 

wyboru celów oraz wyboru strategii działania w projekcie, 

 faza planowania, w której konstruujemy serce projektu jakim jest matryca logiczna. 

Faza analizy - analiza interesariuszy 

Analiza interesariuszy opiera się na dokładnym opisie wszystkich zainteresowanych realizacją 

projektu. Dotyczy to zarówno osób prywatnych jak i podmiotów prawnych. Warto zaznaczyć, iż 

analiza interesariuszy dotyczy także grup, na które nasz projekt wpływa w sposób negatywny. 

Przy użyciu technik dyskusji, wywiadu  i bezpośrednich spotkań dokumentowane są interesy 

różnych grup społecznych. Komisja Europejska zwraca szczególna uwagę aby podczas analizy 

interesariuszy była respektowana zasada równości płci. Daję to gwarancję, iż projekt będzie 

realizowany według najlepszych standardów społecznych i etycznych. Analiza interesariuszy, 

którzy mają lub mogą mieć relacje z programem/projektem powinna być przeprowadzona z 

punktu widzenia:  

 charakterystyki społeczno-ekonomicznej, 

 interesów, celów, oczekiwań, itp. 

 wrażliwości na zagadnienia powiązane z działalnością projektu, 

 potencjału, wiedzy, doświadczenia – dla potrzeb projektu, 

 implikacji i wniosków dla projektu. 

 

Faza analizy - analiza problemów 

 

Ta część analizy poświęcona jest sformułowaniu głównych problemów jakie stoją przed 

instytucją, która będzie wdrażała projekt. Jest ona ściśle powiązana z analizą interesariuszy, 

dlatego, że każdy problem musi być rozważany w kontekście społecznym. Ponadto istotny jest 

fakt, iż bez zgody, a przynajmniej porozumienia społecznego żaden problem nie będzie 

rozwiązany. Analiza problemu określa wszystkie negatywne aspekty sytuacji, która jest 

przedmiotem działań projektowych i ustala związki przyczynowo-skutkowe między 

istniejącymi problemami. Analiza problemu dzieli się na trzy podstawowe kroki: 

1. Precyzyjne zdefiniowanie struktury i przedmiotu analizy. 

2. Określenie głównych problemów, na które napotykają grupy docelowe. 

3. Zobrazowanie problemów w formie diagramu, nazywanego drzewem problemowym w 

celu określenia relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy problemami. 
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   RYSUNEK NR 2. DRZEWO PROBLEMÓW 

 

Faza analizy - analiza celów 

 

Analiza celów projektu następuje zaraz po wykonaniu analizy problemów. Podczas gdy analiza 

problemów stanowiła negatywny obraz sytuacji, którą projekt ma rozwiązać  -  analiza celów 

przedstawia pozytywne aspekty tej sytuacji  

i pożądany obraz w przyszłości. Analiza celów stanowi przekształcenia istniejących problemów  

w celu projektowe. 

 

PROBLEM    =====>     CEL 
 

Dzięki dokładnie przeprowadzonej analizie problemów otrzymujemy całościowy obraz sytuacji 

i dzięki temu możemy zaprojektować kolejne praktyczne narzędzie analizy problemów jakim 

jest drzewo celów. Drzewo celów pozwala na wskazanie głównego celu projektu. Analiza celów 

jest podejściem metodologicznym zastosowanym aby: 

 opisać sytuację w przyszłości kiedy problemy zostaną rozwiązane, z udziałem    

 reprezentatywnych partnerów, 

 zweryfikować hierarchię celów. 

 zilustrować zależności pomiędzy środkami (zasobami) a produktami w drzewie. 

 

 
RYSUNEK NR 3. DRZEWO CELÓW 
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Podczas konstrukcji drzewa celów możemy dowiedzieć się, iż niektóre cele nie zostaną w 

projekcie osiągnięte. 

W związku z tym będą odnosić do innych projektów realizowanych przyszłości. Ponadto 

niektóre cele mogą być nierealistyczne. Oznacza to, że musimy zaniechać realizacji projektu lub 

musimy znaleźć inne rozwiązania.   

 

Analiza strategii 

Ostatnim etapem dokonywanych analiz jest analiza strategii, która służy przedstawieniu metod i 

rozwiązań koniecznych do osiągnięcia założonych celów. Na tym etapie zapadają decyzję, które 

ze zdefiniowanych wcześniej celów wchodzą w ramy projektu, a które zostaną z niego 

wyłączone. Należy w tym miejscu dokonać wyboru odpowiedniej strategii, a następnie 

sprawdzić: 

 czy priorytety interesariuszy są priorytetami projektu, 

 czy projekt osiągnie spodziewane rezultaty, 

 czy możliwe jest rozwiązanie problemu, który jest podstawą projektu, 

 czy zaplanowano odpowiednie działania, 

 czy budżet odpowiada zakresowi projektu, 

 czy nasza instytucja jest w stanie zrealizować ten projekt. 

 

Faza planowania –matryca logiczna 

 

Jeśli odpowiedzi na pytania zadane podczas analizy strategii są pozytywne możemy przejść do 

konstruowania matrycy (ramy, tablicy) logicznej projektu. Konstrukcja matrycy choć z pozoru 

wydaję się skomplikowana - jest dosyć prosta. Jej podstawę stanowią w dużej mierze wcześniej 

omówione narzędzia metodyki takie jak drzewo celów i drzewo problemów. Matryca jest w tej 

chwili standardowym narzędziem wykorzystywanym do przygotowania, wdrażania, 

monitorowania i oceny projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Matryca logiczna służy 

wypracowaniu celu ogólnego projektu, celu bezpośredniego rezultatów oraz działań. 
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RYSUNEK NR 4. MATRYCA LOGICZNA 
 

Podstawy matrycy logicznej są dwie  logiki: logika pionowa oraz logika pozioma. 

Logika pionowa matrycy to relacja pomiędzy 1 a 4 kolumną. Relacja ta wygląda następująco: 

1. Kiedy warunki wstępne są spełnione, działania mogą się rozpocząć. 

2. Kiedy działania zostały rozpoczęte i jeżeli założenia na tym poziomie są prawdziwe, 

rezultaty zostaną osiągnięte. 

3. Kiedy rezultaty i założenia są na tym poziomie spełnione, cel bezpośredni projektu 

zostanie osiągnięty. 

4. Kiedy cel bezpośredni projektu jest osiągnięty i założenia na tym poziomie są spełnione, 

wkład do osiągnięcia ogólnych celów projektu jest przygotowany. 

Logika pozioma odnosi się do zmierzenia efektów i zużytych zasobów poprzez specyfikację 

opisaną kluczowymi wskaźnikami i źródeł, na podstawie których będą weryfikowane.  

Poprawnie skonstruowana matryca logiczna jest narzędziem, które nie tylko służy 

sformułowaniu konsekwentnego projektu wraz z realistycznymi celami, ale także pozwala na 

wykonanie następnych kroków jakimi są harmonogram działań w projekcie (nazywanym 

również wykresem Gantta), przydzieleniu zasobów do poszczególnych działań, a także 

skonstruowaniu budżetu projektu. W fazie realizacji służy jako pomoc w sprawnym zarządzaniu 

projektem, ocenie postępów w projekcie oraz ułatwia dokonywania korekt. 

 

Korzyści z zastosowania metodyki PCM w zarządzaniu projektami realizowanymi 

przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. 
 

Dlaczego warto poznać i używać metodykę PCM w projektach realizowanych przez gminy i ich 

podmioty zależne?  

 

Po pierwsze - pomimo, iż istnieje wiele ciekawych i praktycznych metodyk zarządzania 

projektem takich jak chociażby metodyka Project Management Institute (PMI) czy PRINCE 2 – 

tylko PCM jest jedyną rekomendowaną metodyką przez Komisję Europejską.  
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Po drugie - metodyka ta jest bezpłatna i systematycznie aktualizowana. Używając metodyki 

PCM do swoich projektów nie ponosimy żadnych kosztów licencyjnych. 

 

Po trzecie - metodyką PCM w pracy projektowej posługują się wszyscy – ci co projekty 

przygotowują, ci co je oceniają i monitorują oraz ci którzy je kontrolują. 

 

Po czwarte - metodyka PCM jest nieskomplikowana i stosunkowo łatwa do zastosowania. 

 

Po piąte - metodyka PCM stanowi konkretny „język mowy o projekcie”. 

 

Po szóste - struktura metodyki PCM odpowiada wnioskowi o dofinansowanie w ramach 

Programu Operacyjnego PO KL oraz innych programów operacyjnych. 

 

Po siódme - metodyka stanowi zintegrowane podejście do projektu – od fazy konsultacji w 

ramach dokumentów Unii Europejskiej do fazy realizacji projektu. 

 

Po ósme - praca z metodyką PCM jest inspiracją do powstawania nowych projektów w 

gminach i jednostkach zależnych. 

 

Po dziewiąte - metodyka PCM pozwala nie tylko na identyfikację potencjalnych problemów w 

gminie ale również pozwala na identyfikację obszarów ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego. 

  

 

Po dziesiąte - metodyka PCM stosowana jest w mniejszym lub większym stopniu przez 

wszystkie podmioty realizujące projekty we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki 

zastosowanie tej metodyki udało się z sukcesem zrealizować setki tysięcy projektów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


