
 

 

 

Tomice, 3 września 2019 r. 

 

Ogłoszenie 

Nabór na stanowisko Koordynatora Projektu 
 

Wójt Gminy Tomice w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego 

„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice” realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowa nr III: 

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych ogłasza nabór na wolne stanowisko koordynatora projektu 

 

I. Podmiot Zamawiający: 

Gmina Tomice 

ul. Wadowicka 51 

34-100 Tomice 

 

Ia. Podmiot Realizujący: 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach 

Ul. Wadowicka 49 

34-100 Tomice 

 

II. Tytuł Projektu: 

„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice” 

 

III. Cele Projektu: 

Cel główny: Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tomice. 

Cel szczegółowy 1: Wzrost kompetencji cyfrowych 96 mieszkańców Gminy Tomice w wieku 

25-74 lata w okresie realizacji projektu. 

Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji cyfrowych 10 mieszkańców cyfrowych 10 

mieszkańców gminy z niepełnosprawnościami w wieku 25-74 lata w okresie realizacji 

projektu. 

Cel szczegółowy 3: Podniesienie potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji 

cyfrowych Gminy Tomice. 

 

IV. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu, jego rozliczenie, nadzór nad 

harmonogramem, przygotowanie umów z wykonawcami oraz instruktorami, prawidłowy 

zakup sprzętu w projekcie, a także promocję projektu.  

 

V. Przewidywania forma zatrudnienia: 

Umowa zlecenie – zaangażowanie na poziomie 16 godzin miesięcznie przez okres 10 

miesięcy tj. od dnia podpisania umowy do 28.06.2019 r. 

 

VI. Wymogi formalne na kandydatów na instruktorów: 

a) Wykształcenie wyższe magisterskie; 

b) Znajomość obsługi komputera; 

c) Znajomość katalogu wydatków kwalifikowanym w projektach realizowanych w 



 

 

 

ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego, Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020; 

d) Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych; 

e) Znajomość ustawy o finansach publicznych; 

f) Doświadczenie min. 5 lat w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach 

organizacyjnych. 

 

VII. Wymagane dokumenty: 

a) Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie; 

b) Formularz ofertowy; 

c) Curriculum vitae; 

d) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

e) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i oświadczenie o 

zdolności do czynności prawnych; 

f) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku. 

 

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Formę papierową oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej 

kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata i numerem kontaktowym 

oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko koordynatora projektu w ramach projektu „Rozwijamy 

kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice” w Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym Szkół w Tomicach, 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 49 w terminie do 12 

września 2018 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty). Oferty złożone po terminie 

nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja 

o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz stronie 

internetowej www.tomice.pl. 

 

IX. Opis kryteriów wyboru ofert: 

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja. Wymagania niezbędne określone w naborze 

ocenione będą jako spełnia/nie spełnia. 

2. Kryterium oceny ofert: 

- cena – 100%. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym naborze i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o cenę. 

 

X. Kontakt z oferentami: 

tel. 33 823-35-98, e-mail: zeas@tomice.pl 

 

XI. Źródło finansowania: 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oxi Priorytetowej nr III: Cyfrowe 

Kompetencje społeczeństwa 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY 

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ...………………………………………………………………… 

 

2. Imiona rodziców …………………………………………………………………………… 
 
3. Data urodzenia ………………………………………………………………………………. 
 
4. Obywatelstwo ………………………………………………………………………………. 
 
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) …………………………………………. 

6. Wykształcenie ………………………………………………………………………….…… 
                   (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

                    (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

 

7. Wykształcenie uzupełniające ……………………………………………………………..……. 

 

…………………………………………………………………………………………………..
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)  

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ……………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)  

 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ……………...………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)  

 
10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1—4 są zgodne z dowodem osobistym seria ….... 
nr……………. wydanym przez……………………………………………………………….. 

 
 

………………………………                                   ………………..……………………… 
                 (miejscowość i data)                                                        (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

TREŚĆ OFERTY: 
 

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy: …………………………………………………………. 

 

Adres wykonawcy: …..………………………………………………………………………….

  

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

1 h x ……………………………. zł. stawka godz. 

 

 

Wartość brutto: …………………………………...…………………………………………….. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy 

Tomice dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko koordynatora 

projektu w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie 

Tomice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 

2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 3.1: Działanie 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119). 

 

 

 

 

.................................................. 

(miejscowość, data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 3 

 

 

 

 

 

……………………………….                                                                                                                                   

miejscowość i data 

………………………………………………… 

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

 

………………………………………………... 

 

………………………………………………… 

                   adres zamieszkania 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Ja niżej podpisany/a, ubiegający/a się o zatrudnienie jako koordynator projektu grantowego: 

„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice” świadomy/a 

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że 

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych oraz 

nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

 

 

…………………………………………………. 

                                                                               podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 


