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Ogłoszenie nr 500184685-N-2018 z dnia 03-08-2018 r.
Puck:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597635-N-2018
Data: 01/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Puck, Krajowy numer identyfikacyjny 19051973700000, ul. ul. 10 Lutego 29, 84100
Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6732096 w. 40, e-mail ugpuckinwest@pro.onet.pl,
faks 586 732 737.
Adres strony internetowej (url): bip.gmina.puck.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej
projektu pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana
Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Puck” realizowanego w ramach Działania 8,4
Wspieranie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 1. Szczegółowy przedmiot
świadczonej usługi: 1) nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów, 2) kopiowanie
dokumentów księgowych, 3) przygotowywanie wniosków o refundacje kosztów
kwalifikowanych (wniosków o płatność) oraz wniosków zaliczkowych, 4) terminowe i zgodne z
wytycznymi instytucji wdrażającej sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu,
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5) przekazywanie sporządzonych sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów i
innych dokumentów związanych z realizacją projektu do właściwych instytucji z
zachowaniem obowiązujących terminów, 6) kontakt z partnerami projektu w zakresie obsługi
finansowo-księgowej w zakresie niezbędnym do dokonywania sprawozdawczości finansowej,
wniosków o płatność oraz prawidłowego wydatkowania środków, 7)każdorazowe poddawanie
się kontroli na wezwania instytucji (organów) kontrolnych; Wszystkie czynności realizowane
w ramach przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane terminowo, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz z : 1. umową o dofinansowanie nr
RPPM.08.04.00-2216-00 2. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Wykonywanie zleconych zadań odbywać
się będzie w siedzibie Zamawiającego od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. tj. przez cały
okres realizacji projektu oraz przewidywany termin złożenia końcowego wniosku o płatność,
we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, przez minimum 5 godzin dziennie. 3. W przypadku kolizji
świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami
na rzecz osób trzecich. 4. Zamawiający zapewnia wykonawcy: pomieszczenie biurowe,
dostępność podstawowego sprzętu biurowego (m.in. telefon, drukarka), dostęp do Internetu,
podstawowe materiały biurowe do druku i korespondencji.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie obsługi finansowoksięgowej projektu pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym
R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Puck” realizowanego w ramach
Działania 8,4 Wspieranie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 1. Szczegółowy
przedmiot świadczonej usługi: 1) nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów, 2)
kopiowanie dokumentów księgowych, 3) przygotowywanie wniosków o refundacje kosztów
kwalifikowanych (wniosków o płatność) oraz wniosków zaliczkowych, 4) terminowe i zgodne
z wytycznymi instytucji wdrażającej sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji
projektu, 5) przekazywanie sporządzonych sprawozdań, wniosków o płatność,
harmonogramów i innych dokumentów związanych z realizacją projektu do właściwych
instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów, 6) kontakt z partnerami projektu w
zakresie obsługi finansowo-księgowej w zakresie niezbędnym do dokonywania
sprawozdawczości finansowej, wniosków o płatność oraz prawidłowego wydatkowania
środków, 7)każdorazowe poddawanie się kontroli na wezwania instytucji (organów)
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kontrolnych; Wszystkie czynności realizowane w ramach przedmiotu zamówienia muszą
być wykonywane terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z : a).
umową o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-2216-00 b) Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.
Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego od daty
zawarcia umowy do 31.12.2020 r. tj. przez cały okres realizacji projektu oraz
przewidywany termin złożenia końcowego wniosku o płatność. Wykonawca powinien
rozkładać swoje zadania w taki sposób, aby wykonanie wszystkich jego obowiązków w
stosunku miesięcznym nie przekroczyło 40 godzi. Maksymalna liczba godzin za cały okres
realizacji zamówienia nie może przekroczyć 1120 godzin. 3. W przypadku kolizji
świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed
świadczeniami na rzecz osób trzecich. 4. Zamawiający zapewnia wykonawcy:
pomieszczenie biurowe, dostępność podstawowego sprzętu biurowego (m.in. telefon,
drukarka), dostęp do Internetu, podstawowe materiały biurowe do druku i korespondencji.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data 2018-08-09, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data 2018-08-13, godzina 10:00
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