
 
 

Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I 
 

 

Gdańsk, 19.12.2018 
Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia 

 
CKZiU Nr 1 jako podmiot realizujący projekt „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej 
mieszkańców obszaru metropolitalnego I” nr RPPM.05.02.01-22-0010/17 z ramienia Gminy Miasta 
Gdańska,  zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny jednej roboczogodziny za świadczenie usług 
eksperta ds. finansowo-kadrowych. Procedura na celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 
na  potrzeby projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego w ramach RPO WP 2014 – 
2020. Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.   
 
Zakres wykonywanych zadań:  

 kontrola kosztów realizacji projektu w celu ustalenia ich kwalifikowalności oraz zgodności z 
budżetem projektu, 

 weryfikacja zgodności zasobów księgowych pod kątem wytycznych projektu 

 nadzór merytoryczny nad obiegiem dokumentów księgowych projektu 

 sprawdzanie kompletności i prawidłowości księgowanych dokumentów pod względem 
formalno-rachunkowym, przygotowania do zapłaty i nanoszenia odpowiedniej klasyfikacji 
zadaniowej, 

 sporządzanie finansowej części wniosków o płatność; 

 uzgadnianie wydatków i kosztów w ramach projektu w układzie klasyfikacji budżetowej; 

 przygotowanie wymaganej dokumentacji kadrowo-płacowej; 

 nadzór nad rozliczeniem dofinansowania oraz wysokości wkładu własnego w Projekcie 

 weryfikacja wzorów umów cywilno-prawnych i dokumentów księgowych pod względem 
formalno-merytorycznym 

 konsultacja w przygotowywaniu i aktualizowaniu harmonogramów płatności, 

 wsparcie dla kierownika projektu w zakresie opisu dokumentów finansowo-kadrowych 
związanych z realizacją projektu 

Realizacja usługi będzie prowadzona w wymiarze 5 godzin miesięcznie przez okres minimalnie 3 
miesięcy - maksymalnie 5 miesięcy. 
Wykonawca musi spełniać następujące wymagania:  

 posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, rachunkowość lub pokrewne) 

 posiada minimum 2–letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia usług 
księgowo-finansowych oraz obsługi kadrowo-płacowej 

 posiada doświadczenie przy rozliczaniu projektów (np. POKL, RPO, POWER) – min. 1 projekt 

 posiada praktyczną znajomość aktualnych wytycznych i zasad rozliczania projektów EFS 

 posiada doświadczenie w obsłudze księgowej oraz kadrowo-płacowej jednostek sektora 
publicznego 

 posiada znajomość generatora SL2014 
 
Wycenę wg poniższego wzoru proszę przesłać odesłać na adres mailowy 30plus@ckziu1.gda.pl 
do dnia 21.12.2018r. W razie pytań proszę o kontakt pod numer 883 989 347. 
 

Rodzaj usługi Cena za 1 godzinę bez podatku VAT Cena za 1 godzinę z podatkiem VAT 

Świadczenie usług eksperta 
ds. finansowo-kadrowych 
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