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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

NA OBSŁUGĘ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNĄ ORAZ NADZÓR NAD REALIZACJĄ PROJEKTU 

Szanowni Państwo, 
informujemy, że poniższe zapytanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Szacowanie zamówienia dotyczy świadczenia usługi obsługi ekonomiczno-administracyjnej oraz nadzoru nad realizacją 
projektu ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o 
dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 w części dotyczącej partnera polskiego tj. Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.  

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOWEGO ZAPYTANIA:   
Tytuł projektu: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających - projekt finansowany 
z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 [Numer 
rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881] 

Partnerzy projektu: 
Partner wiodący: Muzeum starých strojů a technologií, z.s. 
Partnerzy: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska; Miasto Žamberk 

Główny cel projektu:  

Zwrócenie uwagi na materialne dziedzictwo dawnego przemysłowego pogranicza i pokazanie turystom jego historii, 
ale też architekturę przemysłową w ogóle. Projekt ma zachęcić turystów do poznawania regionu przygranicznego oraz 
zwiększyć atrakcyjność turystyczną i wiedzę na temat wyjątkowych obiektów przemysłowych i technicznych po polskiej 
i czeskiej stronie granicy. 

Partner Wiodący przeprowadzi rewitalizację obiektu dawnej fabryki tekstylnej w mieście Žamberk, w którym 
powstanie nowe muzeum i ekspozycje muzealne z bogatą kolekcją zabytkowych maszyn parowych. Partner Miasto 
Žamberk zbuduje brakującą infrastrukturę towarzyszącą w postaci miejsc parkingowych przy muzeum. Celem 
polskiego partnera jest znacząca modernizacja zabytkowych obiektów infrastruktury kolejowej wchodzących w skład 
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, w tym odtworzenie budynku zapadni oraz dostosowanie 
budynków do funkcji muzealnej, prezentacji zbiorów oraz obsługi ruchu turystycznego w tym osób 
niepełnosprawnych. Efektem planowanych prac będzie umożliwienie atrakcyjnej prezentacji wyjątkowej w skali 
ogólnoeuropejskiej kolekcji maszynach parowych i pojazdów kolejowych. 

Termin realizacji projektu: od 1.09.2019 do 30.06.2023 lub dłużej w przypadku ewentualnego przedłużenia okresu 
realizacji. 

Wydatki całkowite, w tym współfinansowanie z UE: 
Całkowita wartość projektu: 2 184 679,18 EUR; w tym współfinansowanie z EFRR: 1 831 863,41 EUR. 
Wartość projektu realizowanego przez partnera polskiego: 681 269,08 EUR; w tym współfinansowanie z EFRR: 
553 965,41 EUR. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
 przygotowanie zestawienia dokumentów zgodnie z dostarczonymi przez Zleceniodawcę dokumentami, w tym 

usuwanie błędów zgłoszonych w uwagach przez kontrolera; 
 przygotowanie raportów z bieżącej realizacji części projektu zgodnie z dostarczonymi przez Zleceniodawcę 

dokumentami, w tym usuwanie błędów zgłoszonych w uwagach kontrolera; 
 przygotowanie raportu końcowego z części projektu zgodnie z dostarczonymi przez Zleceniodawcę dokumentami, 

w tym usuwanie błędów zgłoszonych w uwagach kontrolera; 
 działalność doradczą, 
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 monitoring aktualnie obowiązujących zapisów Programu 
 administrowanie dostępu do projektu 
 udział we wspólnych spotkaniach roboczych partnerów projektu, 
 opracowanie tzw. nieistotnych zmian w ramach realizacji projektu za pośrednictwem odpowiedniej zakładki w 

MS 2014+, tj. na podstawie dokumentów przygotowanych przez Zleceniodawcę np. zmiana osoby do kontaktu, 
przedstawiciela statutowego, harmonogramu, planowanych osiągnieć działań kluczowych, budżetu, rachunku 
bankowego do przyjęcia dofinansowania, w planowanym zlecaniu zamówień publicznych, drobne zmiany 
technologii, roboty dodatkowe itd., w tym zapewnienie i uzgodnienie ich zakresu z partnerami projektu, instytucją 
udzielającą dofinansowania i kontrolerem, 

 współpraca w ramach opracowania tzw. istotnych zmian w ramach realizacji projektu za pośrednictwem 
odpowiedniej zakładki w MS 2014+, tj. np. zmiany we wskaźnikach projektu, porozumieniu o współpracy, 
budżecie, działaniach projektu, przedłużenie okresu realizacji projektu, lokalizacji projektu, roli partnera 
zagranicznego itd., w tym zapewnienie i uzgodnienie ich zakresu z partnerami projektu, instytucją udzielającą 
dofinansowania i kontrolerem, 

 doradztwo w zakresie działań informacyjno – promocyjnych 
 monitorowanie rzeczowej, czasowej i finansowej realizacji projektu i zadań wynikających ze spotkań roboczych; 
 kontrola dokumentów księgowych opracowanych, zaksięgowanych i opisanych przez Zleceniodawcę (np. 

protokołów zdawczo – odbiorczych, faktur, zamówień, umów) pod kątem wymogów formalnych związanych z 
obowiązkami wynikającymi z Programu; 

 bieżące konsultacje dot. projektu z organem kontroli i instytucją udzielającą dofinansowanie na prośbę 
Zleceniodawcy, 

 współpraca Zleceniobiorcy ze Zleceniodawcą podczas kontroli projektu przeprowadzanej przez właściwe organy 
kontroli uczestniczące we wdrażaniu Programu, 

 udział w wydarzeniach organizowanych w ramach realizacji projektu i ewentualne sporządzanie dokumentacji 
zdjęciowej z wydarzeń. 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 Wynagrodzenie zostaje określone w dniu podpisania umowy, 
 wynagrodzenie będzie rozliczane w częściowych płatnościach w nawiązaniu do wykonanych czynności, które będą 

przez Zleceniodawcę zatwierdzone na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. 

OFERTA: 
Ofertę należy złożyć do dnia 6.10.2021 r. godz. 10:00 na adres: katarzyna.libor@muzeatechniki.pl lub 
przetargi@muzeatechniki.pl  

UWAGA – SUGEROWANA TREŚĆ OFERTY – w odpowiedzi na ogłoszone przez fundację ochrony dziedzictwa 
przemysłowego śląska zapytania dotyczące szacowanie wartości zamówienia na obsługę ekonomiczno-
administracyjną oraz nadzór nad realizacją projektu p.n. Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla 
zwiedzających - projekt finansowany z programu współpracy transgranicznej INTERREG v-a Republika Czeska – Polska 
2014 – 2020 [numer rejestracyjny: cz.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881] koszt realizacji zlecenia szacuję na kwotę 
………….. zł netto plus podatek vat wg aktualnie obowiązującej podstawowej stawki.  

 


