
 

 

Analiza rynku – asystent menad Ŝera projektu 
 
Uprzejmie informujemy, iŜ Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa 
Edukacji Narodowej przeprowadza analizę rynku, której celem jest oszacowanie 
miesięcznego kosztu zakupu usługi  asystenta menadŜera projektu, wykonywanej 
w ramach projektu „Opracowanie i pilotaŜowe wdroŜenie innowacyjnych programów 
nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – 
przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą” (Priorytet III, 
Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 PO KL), współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. 
 
Cena usługi asystenta menad Ŝera projektu musi zawiera ć: 
 

• zakup usługi, zawierającej wszystkie wymienione niŜej elementy usługi; 
• koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego. 

Zadania składaj ące si ę na usług ę: 

• bieŜąca realizacja zadań wynikających z projektu i współpraca z menadŜerem 
projektu; 

• dbałość o zgodność prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku 
o dofinansowanie projektu, w tym budŜetem i harmonogramem; 

• wykonywanie czynności administracyjno – biurowych związanych z realizacją 
projektu; 

• prowadzenie bieŜącej dokumentacji projektu w oparciu o obowiązujące zapisy 
regulaminów MEN; 

• wspieranie działań menadŜera projektu, w odniesieniu do poszczególnych 
zadań objętych projektem, a takŜe okresowe dokonywanie przeglądów 
realizacji projektu; 

• wspieranie zadań dotyczących wyboru Wykonawców projektu oraz monitoring 
ich prac; 

• prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu; 
• sporządzanie wniosków o płatność; 
• korespondencja z IP dla Priorytetu III PO KL; 
• poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje 

zewnętrzne w zakresie realizacji projektu; 
• nadzór nad prawidłowym oznaczeniem i opisywaniem dokumentów 

przetwarzanych przy realizacji projektu; 
• realizacja zadań zleconych przez menadŜera projektu bądź osobę zastępującą; 
• udział w spotkaniach zespołu projektowego; 
• sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonywanych zadań w ramach 

projektu.  



 

 

Dodatkowe informacje: 

• usługi będą wykonywane w siedzibie i poza siedzibą Zamawiającego przez 7 
dni w tygodniu, zgodnie z potrzebą Zamawiającego. Usługodawca nie moŜe 
zlecić realizacji usługi osobie trzeciej w wypadku niemoŜności wykonania usługi 
bez akceptacji Zamawiającego; 

• wszystkie zadania muszą być wykonywane zgodnie z dokumentami dot. 
realizacji projektów z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, w tym zwłaszcza 
z „Zasadami finansowania PO KL” oraz „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”; 

• Wykonawca przyjmujący obowiązki związane z realizacją projektu będzie 
zatrudniony przez Zamawiającego na podstawie umowy zlecenia. Wykonawcę 
obowiązuje naleŜyta staranność w wykonywaniu usługi. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania usługi. 

 
Termin wykonania zadania: 
 
Zadanie jest planowane do wykonania w terminie od dnia podpisania umowy do 
31.12.2012 r. 
 
Termin i adres przesyłania wyceny: 
 
Szacunkowe koszty naleŜy przesyłać do dnia 28 czerwca 2011 r. na adresy e-mail: 
agnieszka.szabelska@men.gov.pl i sylwia.mochol@men.gov.pl; oraz na adres: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Departament Współpracy Międzynarodowej 
al. J. Ch. Szucha 25 
00-918 Warszawa  
„analiza rynku – asystent menadŜera projektu” 
 
Kontakt telefoniczny do osób ze strony Departamentu Współpracy Międzynarodowej 
MEN – p. Agnieszka Szabelska tel.+48 (22) 34 74 372 i p. Sylwia Mochól tel.+48 (22) 
34 74 575. 
 


