Sierpc, 24 października 2019 r.
Zamawiający
Gmina Miasto Sierpc
Piastowska 11A
09-200 Sierpc
Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego
Komunikat nr 2
do zapytania ofertowego na:
Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn. „Sierpc 2.0 - Rozwiązania EcoSmart z zakresu
zarządzania miastem”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 w ramach konkursu pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta
współtworzone przez mieszkańców” , realizowanego w Gminie Miasto Sierpc, w terminie
od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2021 r.
Zapytanie:
1) Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w celu wyłonienia "Głównego
Koordynatora Projektu". Proszę o wyjaśnienie jak wygląda planowana struktura zarządzania
projektem, tj kto/ jaka komórka będzie odpowiedzialny(a) za poszczególne aspekty
projektu i jakie zasoby zapewnia Zamawiający? Kto będzie realizował projekt ze Strony
Zamawiającego ?
2) Czy wymagana jest osobista obecność osoby wskazanej z ramienia Wykonawcy jako gł.
koordynator projektu w siedzibie Zamawiającego, ew. jak często?
3) Czy osoba wskazana jako główny koordynator projektu musi stanowić stałą kadrę
Wykonawcy (własne zasoby) czy też Wykonawca może powołać się na zasoby zewnętrzne
(podwykonawcy)?
4) Czy wymagania dot głównego koordynatora projektu ma spełnić jedna osoba czy też
Zamawiający dopuszcza spełnienie tych warunków przez kilka osób łącznie?
5) W celu prawidłowej kalkulacji zamówienia proszę szczegółowo opisać zakres i zadania
projektu.
Ze względu na bardzo krótki termin na składanie ofert, proszę o udzielenie odpowiedzi
maksymalnie do dnia 24.10.2019r do godz. 12.00.
Odpowiedzi:
1. Struktura organizacyjna zarządzania projektem:
a) Główny Koordynator,
b) Koordynatorzy Partnerów
c) Zespół z pracowników merytorycznych wyznaczony przez Zamawiającego z
pracowników Urzędu Miejskiego w Sierpcu,
d) Biegły Rewident
2. Zamawiający będzie żądał obecności Głównego Koordynatora Projektu po
wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym lub e-mailowym, na spotkaniach
i uzgodnieniach z partnerami projektu. Planowana częstotliwość spotkań zespołu
zarządzającego projektem to minimum raz w miesiącu, Zamawiający przewiduje
jednak takie narady nie rzadziej niż raz w tygodniu. Spotkania będą organizowane w
miarę zaistnienia potrzeby.
3. Zamawiający nie ogranicza podwykonawstwa, jednak osoba wyznaczona jako
Główny Koordynator Projektu musi być stałą w trakcie trwania projektu.
4. Zamawiający wymaga aby określone w zapytaniu warunki spełniała jedna osoba.

5. Zakres projektu:
Gmina Miasto Sierpc w 2018 roku, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, w ramach
organizowanego przez Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju konkursu pn. „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez
mieszkańców”.
Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Sierpc, w partnerstwie z Fundacją Razem
dla Środowiska z siedzibą w Warszawie, oddział w Opolu, z Stowarzyszeniem Polskich
Energetyków z siedzibą w Radomiu oraz Politechniką Warszawską.
Celem projektu jest wdrożenie w Sierpcu inteligentnych i pilotażowych w skali kraju
rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych. Realizacja projektu
przyczyni się do zwiększenia świadomości mieszkańców poprzez szereg działań
proekologicznych. Ponadto w ramach działań inwestycyjnych zostaną zastosowane
nowoczesne technologie z zakresu oświetlenia miejskiego oraz gospodarki odpadami.
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