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 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w 
Rybniku realizująca projekt „Mogę ja, możesz ty – możemy MY” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. poszukuje osoby do 
pełnienia funkcji asystenta koordynatora w okresie od 3.01.2011r do 29.02.2012 r. 
Do zadań asystenta koordynatora należeć będzie: 
 Stosowanie procedur i dokumentacji projektowej. 
 Sporządzanie harmonogramów zajęć związanych z projektem w szkole. 
 Koordynacja i nadzór nad realizacją zajęć  w  ramach  projektu. 
 Kontrola poprawności i dbałość o prawidłowe sporządzanie dokumentacji 

merytorycznej projektu. 
 Kontrola przestrzegania standardów jakości zajęć zgodnie z wymogami 

EFS.  
 Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu w szkole. 
 Współpraca z dyrektorem szkoły – koordynatorem projektu.  
 Realizacja zadań wynikających z wytycznych projektu i poleceń 

koordynatora projektu. 

Zleceniobiorca wykonywać będzie przedmiot zlecenia w szczegółowym zakresie 
ustalonym przez Zleceniodawcę, potwierdzanym przez Zleceniobiorcę w wystawionej 
przez niego indywidualnej karcie pracy określającej czas realizacji zlecenia a także 
szczegółowy zakres zlecanych przez Zleceniodawcę czynności w wymiarze 17 
godzin miesięcznie.  
Płatność będzie następować przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek 
bankowy w terminie do 10 dni od daty przedłożenia Zleceniodawcy indywidualnej 
karty pracy i rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę za poprzedni miesiąc. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek 
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku 
niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i 
szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub 
wyboru innego Wykonawcy. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
            Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem 
oferty. Oferta powinna zawierać opis kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy w tego 
typu działaniach.  Zamawiający podda ocenie oferty Wykonawców spełniające 
wymagania. Decydującym kryterium o wyborze oferty będzie: doświadczenie w 
realizacji projektów POKL, jego kwalifikacje.  
Zamawiający zatrudni Wykonawcę na podstawie umowy zlecenia, którego oferta 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. 
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                    Prosimy o złożenie ofert najpóźniej do dnia 29.12.2010r.,                                    
do godz. 13.00  w Biurze Projektu, które mieści się w sekretariacie Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka,                     
ul. B.Chrobrego 29, 44-200 Rybnik w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e- 
mailowy dyrektorsp1@poczta.neostrada.pl  lub fax (32) 4222587. 

koordynator projektu, dyrektor szkoły 
                                                                                   Zdzisław Plisz 
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