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Warszawa 27.08.2018

ZAPROSZENIE NR 18/US/2018
do składania ofert w ramach szacowania wartości usługi prowadzenia obsługi
administracyjnej projektu „UDANY START Wsparcie kariery studentów UKSW przez
przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach kultury”, realizowanego na Wydziale
Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00PRK/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz
Społeczny).

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie realizuje projekt „UDANY START Wsparcie kariery studentów UKSW przez
przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach kultury”, w ramach konkursu nr
POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski
Fundusz Społeczny).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 30 sierpnia 2018 r.
(do godz. 12:00) na adres e-mail: b.gutowski@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów
(netto/brutto) na obsługę administracyjną projektu.

Krótki opis zamówienia
Obsługa administracyjna projektu (18 miesięcy, wrzesień 2018-marzec 2020, 900 godzin)
- przygotowywani i prowadzenie dokumentacji i obsługi administracyjnej postępowań w
ramach zamówień publicznych
- przygotowywani i prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej szkoleń i dokumentacja
- współpraca z pracownikami UKSW realizującymi projekt
- obsługa uczestników projektu (20 osób) w tym dyżur (1x w tygodniu 3 godz.)
- obsługa administracyjna i dokumentacja szkoleń prowadzących przez pracowników
- prowadzenie bieżącej korespondencji projektu i kontaktów z uczestnikami projektu
- przygotowywanie dokumentacji związanej z uczestnikami kursu
- obsługa systemu SL2014
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- współpraca z NCBiR w zakresie dokumentacji i rozliczania projektu
- współpraca z CENTiR UKSW w zakresie dokumentacji i rozliczania projektu

Wymagania wobec wykonawcy
W postępowaniu mogą brać osoby fizyczne posiadające praktykę w pracy administracyjnej i
posiadające minimum 6 miesięczne doświadczenie w prowadzeniu administracji związanej z
projektami dofinansowanymi przez Unię Europejską.

Na wybór oferenta wpływ będzie mieć cena szkolenia i doświadczenie oferenta

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik Projektu

dr Bartłomiej Gutowski

