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Urząd Miasta Milanówka 

Referat Informatyki 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek 

 

  

   

 

Znak sprawy: I.271.17.2013   

                      ZPU//150/2013 

 
     
              

Burmistrz Miasta Milanówka 
 

OGŁASZA 
 
wszczęcie postepowania na udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w formie zapytania cenowego na usługi księgowe w projekcie pn.: 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”  
 
 

nazwa rodzaju zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1.Usługa wykonywana będzie w okresie od dnia 01.04.2013 roku do 31.12.2013 roku. 

 

2.Wymagania: 

 

1) doświadczenie w realizacji budżetów projektu w zakresie płatności i rozliczeń dla 

projektów realizowanych ze środków zewnętrznych 

2) biegła znajomość obsługi komputera (MSOffice), znajomość obsługi urządzeń 

biurowych 

3) znajomość aktów prawnych oraz dokumentów programowych dotyczących realizacji  

projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym w szczególności: Ustawy z 

dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i 

rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków opłatność w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 

 

3.Zakres wykonywanych zadań wynikających z realizacji umowy: 

1) organizacja właściwego ujęcia dokumentów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym, w 

tym zapewnienie, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie rachunkowości i finansów publicznych oraz zgodnie z zaleceniami 

Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, zawartymi w Umowie o dofinansowanie projektu w 

ramach którego będzie wykonywana zamawiana usługa, 

2) sprawdzanie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowości sposobu realizacji 

Umowy o dofinansowanie projektu, 
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3)  kontrolowanie dowodów księgowych przed wprowadzeniem zapisów w ewidencji 

księgowej, w zakresie ich prawidłowości pod względem formalnym, rachunkowym oraz ich 

zgodności z treścią ekonomiczną przeprowadzanych operacji gospodarczych, 

4) sporządzanie dowodów księgowych dotyczących prawnego zaangażowania wydatków 

budżetowych, 

5) regulowanie zobowiązań związanych z realizacją projektu 

6) sporządzanie i przekazywanie na rzecz Koordynatora Projektu niezbędnych zestawień 

7) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z księgowym rozliczaniem projektu 

8) udział w spotkaniach zespołu projektowego odpowiedzialność za kontrole realizacji 

projektu w zakresie jak powyżej oraz udział w obsłudze instytucji kontrolujących wykonanie 

projektu 

9) współpraca z Koordynatorem projektu. 

4.Kryterium wyboru oferty : najniższa cena 

1) W przypadku Oferentów nie prowadzących działalności gospodarczej  w celu 

porównania kosztu usługi Zamawiający do podanej ceny  Oferenta doda pochodne od 

wynagrodzeń należne od  Zamawiającego jeżeli takie koszty będzie zobowiązany ponieść 

 
 

Termin realizacji/wykonania zamówienia:   
 

1) Wykonywanie usług księgowych – do 31 grudnia 2013 r. 
 

 

Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku. 
 
 
 

Forma złożenia oferty: 
 
Forma składania oferty: 
ofertę należy złożyć na załączonym „formularzu ofertowym /cenowym” do pobrania na stronie 

internetowej www.milanowek.pl w zakładce „Innowacyjna Gospodarka” w wersji elektronicznej 

na adres e-mail: agnieszka.roszkowska@milanówek.pl lub w Urzędzie Miasta Milanówka .na 

adres : ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek do dnia 27.03.2013 r. do godz.16.00 w 

kopercie z napisem: “Oferta na usługi księgowania w projekcie “Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” 

Miejsce publikacji zamówienia: 

Zaproszenie do składania ofert zostanie wysłane do potencjalnych Oferentów,  umieszczone na 
stronie internetowej www.milanowek.pl w zakładce „Innowacyjna Gospodarka” oraz 
wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Milanówku ul. Kościuszki 45 i ul. 
Spacerowa 4, 05-822 Milanówek. 

 
w formie: 

� Na formularzu cenowym 
 
 

Osoba do kontaktu 
Koordynator Projektu Agnieszka Roszkowska tel.883 733 411 
 

 
 

        
                                                                                           Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                                             -/- 
                                                                                           Jerzy Wysocki 


