
Tytuù: Pro�ba o wycenê usùugi zarz¹dzania projektem 

 

Szanowni Pañstwo,  

w zwi¹zku z rozpoczêciem realizacji projektu pt.�Otwarcie nowego kanaùu dystrybucji i promocja 

produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych� 

wybranego do dofinansowania  w ramach RPO WD 2014-2020, Osi priorytetowej1 Przedsiêbiorstwa 

i innowacji, Dziaùania1.4 Internacjonalizacja przedsiêbiorstw, zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ 

o podanie ceny netto �wiadczenia usùugi dotycz¹cej zarz¹dzania projektem. 

 

Krótki opis projektu: 

Przedmiotem projektu pt. �Otwarcie nowego kanaùu dystrybucji i promocja produktów firmy ADER 

MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych� jest otwarcie nowego kanaùu 

dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na 

rynkach zagranicznych. Nowym kanaùem dystrybucji bêdzie sprzeda¿ online za pomoc¹ sklepu 

internetowego. Dziêki temu narzêdziu Wnioskodawca bêdzie sprzedawaù dotychczas oferowane, 

tradycyjne meble biurowe i meble hotelowe oraz nowe produkty tj. meble z tektury, na rynkach 

zagranicznych. Bêd¹ to gùównie rynki niemiecki, norweski i szwedzki.Projekt obejmuje promocjê 

produktów firmy, która bêdzie odbywaùa siê w Internecie i skierowana bêdzie do klientów 

zagranicznych, gùównie niemieckich, norweskich i szwedzkich. 

Okres realizacji usùugi: od zawarcia umowy (szacuje siê 11.2017r.) do 31.07.2018r. 

Przedmiotem zamówienia jest usùuga zarz¹dzania projektem, która obejmuje: 

1) Konsultacje z zakresu kosztów kwalifikowanych w projekcie oraz ich dokumentowania. 

2) Weryfikacja formalna dokumentacji potwierdzaj¹cej poniesienie kosztów kwalifikowanych. 

Przygotowywanie niezbêdnych zmian do umowy o dofinansowanie i ich konsultacja z DIP. 

3) Staùy monitoring warunkuj¹cy poprawne sporz¹dzenie wniosków o pùatno�ã, w tym: 

a. weryfikacja dokumentów zwi¹zanych z realizacj¹ projektu pod wzglêdem 

merytorycznym, formalnym i rachunkowym, 

b. doradztwo w zakresie przestrzegania procedur w ramach projektu � zamówieñ, 

realizacji usùug, dostaw (zgodnie z zasadami konkurencyjno�ci i przejrzysto�ci), 

c. konsultacje na etapie kompletowania zaù¹czników do wniosków o pùatno�ã, 



d.  nadzór nad realizacj¹ projektu zgodnie z zaùo¿onym harmonogramem projektu, 

e. nadzór nad realizacj¹ zamówieñ projektowych, 

f. monitoring efektów projektu poprzez bie¿¹c¹ weryfikacjê wskaêników produktów 

i rezultatów. 

4) Doradztwo w opracowaniu dodatkowych zaù¹czników i informacji do dokumentacji jakiej 

za¿¹da od Zamawiaj¹cego DIP na etapie weryfikacji i oceny wniosków o pùatno�ã. 

5) Koordynacja dziaùañ podejmowanych w trakcie realizacji projektu. 

6) Przygotowanie koñcowego wniosku o pùatno�ã, zgodnie z umow¹ o dofinansowanie. 

7) Tworzenie dokumentacji wyboru usùugodawców, wykonawców, dostawców, w niezbêdnych 

do realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Po�rednicz¹cej RPO WD 2014-2020. 

8) Doradztwo w przygotowaniu raportu z przeprowadzonych postêpowañ ofertowych 

wyùaniaj¹cych dostawców sprzêtów/materiaùów/WNiP. 

9) Weryfikacja zgodno�ci przygotowanych materiaùów promocyjnych z wytycznymi. 

10) Doradztwo w zakresie opisu dokumentów ksiêgowych zwi¹zanych z realizowanym 

projektem oraz sposobu archiwizacji dokumentacji projektu. 

11) Staùe konsultacje z Instytucj¹ Po�rednicz¹c¹ dotycz¹ce realizowanego projektu. 

12) Przygotowywanie niezbêdnych pism do Instytucji Po�rednicz¹cej. 

13) Przygotowanie dokumentacji projektu do kontroli oraz udziaù w kontroli. 

Wymagana liczba spotkañ roboczych z zespoùem projektowym w siedzibie Zamawiaj¹cego 

(szacowany czas trwania 1 spotkania min. 1,5h) w miesi¹cu (przez caùy okres trwania projektu) � 

Minimalnie 2 szt. 

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z pro�b¹ o podanie ceny netto usùugi.  

Proszê o przesùanie oferty najszybciej jak to mo¿liwe jednak nie póêniej ni¿ do dnia 27.10.2017r. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Piotr Pietryka 
 

 

ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka 

ul. Przed�wit 18; 54-618 Wrocùaw 

 


