Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 19N.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

3.

Do obowiązków Inżyniera kontraktu należy:
1) odpowiedzialność za całość realizacji projektu, w szczególności za zarządzanie
przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach zgodnie z zapisami zawartymi w umowie
o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa WarmińskoMazurskiego;
2) koordynowanie działań w ramach realizacji projektu;
3) prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem,
wnioskiem o dofinansowanie projektu i budżetem oraz osiąganiem wskaźników;
4) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu;
5) raportowanie w formie pisemnej do Dyrektora Przychodni o postępach prac związanych
z realizacją projektu minimum jeden raz w miesiącu oraz w przypadkach nagłych na bieżąco;
6) przygotowywanie korespondencji związanej z realizacją projektu prowadzonej z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
7) udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne;
8) nadzór nad prowadzeniem ewaluacji projektu, w tym badania postępów w realizacji
projektu oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończeniu działań (realizacji);
9) nadzór nad Inżynierami szkolącymi w zakresie zadań związanych z realizacją projektu;
10) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie
merytorycznej realizacji projektu;
11) współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu;
12) nadzór nad prawidłową realizacją promocji projektu – zapewnienie zgodności wizualizacji
materiałów informacyjno–promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu oraz
wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów;
13) terminowe i właściwe realizowanie całości projektu;
14) nadzór nad procedurą zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych i dokumentowanie tych zakupów;
15) udział w przygotowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
16) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu,
personelu oraz kontrahentów;
17) podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania
problemów w realizacji projektu;
18) praca w komisjach przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań w związku
z zastosowaniem ustawy Pzp przy realizacji zadań projektowych;
19) nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług lub dostawy, zawartych
w ramach postępowań przetargowych, śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie
realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi,
jak również prawem Polski i UE.
Inżynier kontraktu nie może być zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji projektu na
podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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