
 
 

Zapytanie Ofertowe nr 2/11/2018 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu wszelkich niezbędnych 

czynności polegających na prawidłowym rozliczeniu przez Zamawiającego dotacji otrzymanej na podstawie 

umowy z dnia 19 października 2018 r. o dofinansowanie Projektu pt. „Zagospodarowanie i rewaloryzacja 

budynku Łazienki Rzeczne” nr RPWP.01.03.02-30-0002/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna 

i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju 

gospodarczego” Poddziałanie 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, której przedmiotem jest 

określenie zasad wykorzystania dofinansowania i rozliczenia wydatków poniesionych w związku z realizacją 

Projektu. 

Usługa określona jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako - 79421000-1 - usługi zarządzania 

projektem inne niż w zakresie robot budowlanych 

Dokumentacja projektowa dotycząca realizacji Projektu dostępna jest na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem: 

http://www.wcwi.com.pl/pl/przetargi/zagospodarowanie_i_rewaloryzacja_budynku1.html 

 

2. Usługa powinna zostać wykonana przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, warunkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

warunkami umowy z dnia 19 października 2018 r. o dofinansowanie Projektu pt. „Zagospodarowanie i 

rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne” nr RPWP.01.03.02-30-0002/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 

„Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na 

rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałanie 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji 

przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, regulaminem 

konkursu, warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z wymaganiami Instytucji 

Zarządzającej WRPO 2014+. 

3. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Udzielanie stosownych wyjaśnień jednostkom biorącymi udział w realizacji Projektu, tj.: 

Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, Generalnemu Wykonawcy, udział w 

prowadzonych przez te podmioty rozmowach i pozostawanie z nimi w kontakcie umożliwiającym 

sprawną, terminową i bez zbędnej zwłoki realizację Projektu, przygotowywanie propozycji 

stanowiska Zamawiającego oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności osobisty udział w 

organizowanych spotkaniach,  

2) Przygotowywanie dokumentów na potrzeby rozliczenia Projektu w związku z Umową Dotacji (w tym 

wniosków o płatność i sprawozdań okresowych) na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego (zwanego dalej „Instytucją Zarządzającą”), 

3) Przygotowywanie wniosków o aneksowanie Umowy Dotacji, w tym również propozycji zmian 

Umowy Dotacji wprowadzanych wnioskowanym aneksem oraz uczestnictwo w negocjowaniu przez 

Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą zmian Umowy Dotacji, 

4) Komunikowanie się w imieniu Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą za pośrednictwem aplikacji 

SL2014, 

http://www.wcwi.com.pl/pl/przetargi/zagospodarowanie_i_rewaloryzacja_budynku1.html


 
 

5) Kontrola realizacji Projektu pod kątem wymagań stawianych przez Umowę Dotacji i innych 

dokumentów powołanych w jej treści (regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie), 

6) Doradztwo w zebraniu przez Zamawiającego pozostałych dokumentów niezbędnych do złożenia 

dokumentów wskazanych w pkt 2 i 3 powyżej oraz ich weryfikacja pod względem prawidłowości 

sporządzenia, 

7) Kontrola harmonogramu realizacji Projektu pod kątem wymogów Umowy Dotacji oraz WRPO oraz 

wskazanie Zamawiającemu ewentualnych ryzyk w zakresie możliwości niedotrzymania terminów 

przewidzianych harmonogramem, jak również możliwych sposobów niedopuszczenia do 

wystąpienia takiej sytuacji, 

8) Doradztwo w obszarze realizacji wskaźników rezultatu Projektu, 

9) Realizacja obowiązków Zamawiającego w zakresie monitoringu i sprawozdawczości z realizacji 

Projektu, 

10) Pomoc w przygotowaniu dokumentów dla jednostek lub podmiotów kontrolujących Zamawiającego 

w czasie realizacji Projektu jak również po jego zakończeniu (po jego rozliczeniu, w stosownym 

terminie, w trakcie którego instytucje publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają 

prawo kontrolowania Projektu) w szczególności, lecz nie wyłącznie: Instytucji Zarządzającej, 

Krajowej Administracji Skarbowej i innych, w tym m.in. weryfikacja dokumentów przedkładanych 

przez Zamawiającego jednostkom kontrolującym, przygotowanie projektów pism składających się 

na korespondencję z jednostkami kontrolującymi, przygotowanie projektów pism wyjaśniających 

kierowanych przez Zamawiającego do jednostek kontrolujących oraz przygotowanie projektów 

ewentualnych pism Zamawiającego na etapie odwoławczym (w tym również sądowym i sądowo-

administracyjnym) od negatywnych dla Zamawiającego rozstrzygnięć jednostek kontrolujących 

Zamawiającego, 

11) Doradztwo w obszarze informacji i promocji Projektu, 

12) Doradztwo w obszarze finansowo – księgowym m. in. w obszarze organizacji systemu rozliczeń z 

tytułu wykonanych prac, wystawiania faktur, w tym przygotowania wzoru opisu faktur, weryfikacja 

poprawności wystawianych przez Zamawiającego dokumentów księgowych i dokumentów 

potwierdzających dokonywanie płatności, 

13) Występowanie w charakterze przedstawiciela Zamawiającego przed jednostkami kontrolującymi 

Zamawiającego w czasie realizacji Projektu jak również po jego zakończeniu (po jego rozliczeniu, w 

stosownym terminie, w trakcie którego instytucje publiczne zgodnie z obowiązującą regulacją 

prawną mają prawo kontrolowania Projektu), w tym również w przypadku przeprowadzenia przez 

te jednostki u Zamawiającego kontroli realizacji Projektu i jego rozliczenia; w przypadku kontroli 

Wykonawca zobowiązany będzie do osobistego udziału w charakterze przedstawiciela 

Zamawiającego w czynnościach kontrolnych wykonywanych w siedzibie Zamawiającego oraz stałej 

współpracy z jednostkami kontrolującymi oraz niezwłocznego składania stosownych i 

wyczerpujących wyjaśnień celem usprawnienia czynności kontrolnych i zakończenia ich pozytywną 

dla Zamawiającego oceną, 

14) Występowanie w charakterze przedstawiciela Zamawiającego przed jednostkami Instytucji 

Zarządzającej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania środków, 

15) Pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym i niezwłoczne udzielanie Zamawiającemu 

stosownych wyjaśnień, w tym również dotyczących etapu rozliczania Projektu, a w razie wystąpienia 

takiej konieczności osobisty udział w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach 

dotyczących realizacji Projektu. 

 



 
 

4. Zamawiający udostępnia wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w siedzibie Spółki, które można 

obejrzeć po ustaleniu terminu wglądu z Panem Piotrem Juskowiakiem 

Piotr Juskowiak 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 

61-441 Poznań 

Tel. +48 (061) 673 45 41; 503 126 372 

www.pptp.pl 

e-mail: piotr.juskowiak@wcwi.com.pl 
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