
 
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Nazwa zamówienia: Usługa kompleksowego zarządzania projektem pn. "Uczniowie Leśnickiej 

szkoły rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - 

Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia 

ogólnego 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego  zarządzania projektem pn. " Uczniowie 

Leśnickiej szkoły rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi 

priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - 

Wsparcie kształcenia ogólnego.  

Okres realizacji projektu -od  1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku.  

Łączna wartość projektu -  968 289,38 zł ( słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt dziewięć złotych i 38/100).  

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 433 uczniów (215 K, 218 M) oraz 

podniesienie kompetencji wśród 52 nauczycieli 4 szkół z gminy Leśnica do VI 2018 r. Projekt zakłada 

podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej 4 szkół prowadzonych przez gminę 

Leśnica, co przełoży się na rozwój kompetencji kluczowych uczniów/uczennic oraz ułatwi im 

odnoszenie sukcesów edukacyjnych w sytuacjach, gdy napotkają różnego rodzaju przeszkody. Projekt 

zakłada również wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów o słabych wynikach 

nauczania. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz 

szkolenia dla nauczycieli. Grupa docelowa będzie liczyła łącznie 510 uczniów i uczennic (253 K, 257 

M) oraz 61 nauczycieli (57 kobiet i 4 mężczyzn).  

Działania założone w projekcie mają wpływ na efektywne nauczanie w szkołach biorących udział w 

projekcie w aspekcie merytorycznym, metodycznym, organizacyjnym poprzez:  

1. Wykorzystanie atrakcyjnych metod kształcenia stymulujących uczniów do kreatywnego myślenia - 

metoda eksperymentu,  
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2. Przeszkolenie kadry nauczycielskiej: w zakresie podnoszenia kompetencji pedagogiki specjalnej, w 

zakresie wykorzystania multimediów w procesie nauczania, gwarantujące atrakcyjność i wyższą 

jakość prowadzonych zajęć oraz w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych 

sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy.  

3. Zajęcia z użyciem narzędzi TIK pozwalające uczniom na doskonalenie umiejętności wykorzystania 

technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

4. Wyposażenie pracowni przyrodniczej umożliwiające prowadzenie laboratoriów, co jest elementom 

urozmaicającym realizację podstawy programowej oraz wzbogacającym ofertę szkoły. Również 

wyposażenie pracowni matematycznej, informatycznej pozwalające na realizację bardziej 

atrakcyjnych zajęć niż do tej pory.  

5. Realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych pozwalających uczniom na zniwelowanie deficytów 

edukacyjnych i osiąganie wyższych wyników na zewnętrznych egzaminach/ sprawdzianach.  

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI REALIZOWANYCH W RAMACH USŁUGI ZARZĄDZANIA 

PROJEKTEM PN. „Uczniowie Leśnickiej szkoły rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują 

dysproporcje edukacyjne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój 

edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.  

Okres realizacji projektu -od  1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku.  

Zakres zamówienia obejmuje: 

 

1. Kompleksowe koordynowanie działań projektowych; 

2. Utrzymywania stałych kontaktów z Zamawiającym tj. Gminą Leśnica oraz Realizatorem tj. 

Gminnym Zarządem Oświaty w Leśnicy,  

3. Kierowania projektem w formie nadzoru merytorycznego, finansowego i technicznego zgodnie z 

zawartą umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym, harmonogramem realizacji 

projektu oraz przepisami krajowymi i Unii Europejskiej; 

4. Przygotowywania zmian do wniosku o dofinansowanie w porozumieniu z Realizatorem; 

5. Współpracy i przygotowywania wszystkich dokumentów, sprawozdań i raportów wymaganych 

przez Instytucję Pośredniczącą 

6. Przygotowywania niezbędnych dokumentów w zakresie prawa zamówień publicznych 

w porozumieniu z osobami odpowiadającymi za zadania merytoryczne projektu posiadającymi 

wiedzę na temat przedmiotu zamówień, a także w porozumieniu z Realizatorem; 

7. Nadzór nad osiągnięciem założonych w projekcie rezultatów i wskaźników; 
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8. Kierowania bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu; 

9. Koordynacji prac i prowadzenia stałego nadzoru nad pracą wszystkich osób zatrudnionych na 

podstawie umów cywilno-prywatnych, wykonawców, podwykonawców zatrudnionych przy 

realizacji przedmiotowego projektu, monitorowania pracy wszystkich osób zaangażowanych w 

realizację projektu;  

10. Organizacji okresowych zebrań zespołu projektowego. Wykonawca zobowiązany jest do 

organizowana minimum raz na kwartał zebrań zespołu projektowego, określając za każdym 

razem plan spotkania, wyznaczając osoby jakie zobowiązane są do stawienia się na spotkaniu. 

Przedmiotowe spotkania winny odbywać się z siedzibie Realizatora, w biurze projektu; 

11. Podziału poszczególnych zadań pomiędzy personel projektu, w dalszej kolejności ich 

egzekwowania w sposób umożliwiający prawidłową realizację przedmiotowego projektu; 

12. Pomocy w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem 

umowy; 

13. Utrzymywania stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, 

informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe 

przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i 

zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz 

innych obowiązujących dokumentów;    

14. Przygotowywania korespondencji związanej z projektem dla Instytucji Pośredniczącej; 

15. Prowadzenia i nadzoru nad dokumentacją projektu, w tym oznakowania dokumentów  zgodnie z 

wytycznymi; 

16. Obsługi finansowej projektu w porozumieniu z działem finansowo-księgowym Realizatora w 

zakresie operacji możliwych do realizacji poza systemem księgowym Realizatora, w tym m.in. 

przygotowywanie  opisów dokumentów księgowych, aktualizacja harmonogramów płatności, 

przygotowywanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności i obowiązującymi 

wytycznymi, 

17. Obecności oraz aktywnego uczestnictwa podczas kontroli projektu (również po zakończeniu 

realizacji projektu); 

18. Kontroli wydatkowania środków, w szczególności parafowania faktur i rachunków do wypłaty 

pod kątem merytorycznej zgodności z projektem; 

19. Terminowego (bieżącego oraz końcowego) rozliczania projektu; 

20. Prawidłowego archiwizowania dokumentacji projektu, 

21. Przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu; 

22. Przygotowania dokumentów rekrutacyjnych; 

23. Nadzór nad przygotowywaniem harmonogramów zajęć w danym miesiącu przez  nauczycieli 

oraz przesyłanie do koordynujących projekt w ustalonym terminie; 
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24. Nadzór nad realizacją harmonogramu zajęć w danej szkole (informowanie o zmianach  z 

odpowiednim wyprzedzeniem - np. w przypadku choroby nauczyciela); 

25. Nadzór nad nauczycielami w zakresie przygotowania i przeprowadzenia testu/  sprawdzianu 

przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć dydaktycznych; 

26. Nadzór nad prowadzeniem przez nauczycieli dzienników zajęć; 

27. Pomoc i współpraca przy organizacji wyjazdów edukacyjnych; 

28. Nadzór nad realizacją zajęć realizowanych w ramach projektu;  

29. Współpraca w osiągnięciu zaplanowanych we wniosku wskaźników; 

30. Pracy w aplikacji obsługi wniosków o płatność głównej centralnego systemu teleinformatycznego 

SL2014, w następującym zakresie: Wnioski o płatność, Korespondencja, Harmonogram 

płatności, Monitorowanie uczestników projektu, Zamówienia publiczne, Personel projektu; 

31. Promocji projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi; 

32. Dbania o prawidłowe oznakowanie pomieszczeń/budynków, w których realizowanych  jest 

projekt; 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia osoby - koordynatora projektu, który odpowiadać 

będzie za całokształt realizacji zamówienia. Ponadto, Wykonawca zapewni personel do nadzoru 

działań w szkołach objętych projektem oraz zastępcę koordynatora. Zamawiający zapewni 

pomieszczenie biurowe do realizacji zamówienia w siedzibie Realizatora i w czasie jego pracy, gdzie 

koordynator projektu zobowiązany będzie do obecności w biurze projektu minimum 2 razy w 

tygodniu (min. 12 godzin w tygodniu). Biuro wyposażone będzie w drukarkę i kserokopiarkę, z 

zapewnieniem tonerów do  ww. urządzeń,  podstawowych materiałów biurowych do druku i 

korespondencji  oraz dostęp do internetu. 

 

 


