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RAPORT OKRESOWY Z REALIZACJI PROJEKTU
ZA OKRES OD 01.04.2011 DO 30.09.2011
W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn: „ Internet w domach mieszkańców
Szczawnicy” zakończono dwa postępowania przetargowe pierwszy na dostawę, montaż i serwis
sprzętu komputerowego, drugi na montaż i dostawę internetu dla 110 osób z grupy docelowej
Projektu.
KWIECIEŃ:
W miesiącu kwietniu zamówiono w ramach kategorii wydatków – promocja Projektu- dla wszystkich
110 osób naklejki na komputer i monitor informujące o pochodzeniu sprzętu komputerowego,
podkładki pod mysz, teczki, notesy, długopisy, kubeczki. Wszystkie wymienione rzeczy zostały
oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji. Na ten cel wydatkowano kwotę 4095,90 zł
( zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech firm wybrano firmę ZAZA Nowy Sącz podpisano
umowę nr RLKP.7013.9.10.2011 z dnia 26.04.2011)
MAJ:
W miesiącu maju została zapłacona faktura za dostawę i montaż sprzętu komputerowego za kwotę
253 119,45 zł ( Umowa nr ZP-25/10 z dnia 14.02.2011) ponieważ w tym miesiącu zakończyły się
odbiory dokonywane przez Wykonawcę i Zamawiającego.
CZERWIEC:
W miesiącu czerwcu dokonano odbioru instalacji internetu u beneficjentów ostatecznych (kwota
instalacji 123 000,00 zł umowa nr RLKP.272.7.2011 z dnia 14.04.2011). Po tych odbiorach
wszyscy podpisali umowy użyczenia sprzętu komputerowego oraz odbioru internetu. Od dnia
16.06.2011roku liczony jest okres 34 miesięcy dostawy bezpłatnego sygnału internetowego u
wszystkich 110 osób.
W miesiącu czerwcu zostały przeprowadzone szkolenia dla beneficjentów ostatecznych. Szkolenie
zostało zorganizowane w sali komputerowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy. Uczestnicy
zostali podzieleni na 6 grup. Każda grupa przeszła jednodniowe 8- godzinne szkolenie. Organizator
szkolenia zapewnił wszystkim przerwy kawowe. Dodatkowo dla 10 osób zostały przeprowadzone
szkolenia w domu ze względu na niepełnosprawność lub inne wypadki losowe. Koszt szkolenia
wyniósł 32 472,00 zł ( zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech firm wybrano firmę
SUNTAR podpisano umowę nr RLKP.7013.16.2011 w dniu 14.06.2011r) Szkolenie podniosło wiedzę
i umiejętności beneficjentów ostatecznych w zakresie funkcjonowania sieci informatycznych, obsługi
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programów komputerowych. Przygotowało beneficjentów ostatecznych również do szybkiego i
sprawnego poruszania się w przeglądarkach internetowych. Obejmowało ono zajęcia teoretyczne i
praktyczne z zakresu obsługi komputera i Internetu. Nauka obsługi komputera była niezbędna aby
możliwe było osiągnięcie celów projektu – bez wiedzy o obsłudze komputera beneficjenci nie będą
mogli korzystać z Internetu w sposób zapewniający jego efektywne wykorzystanie i przyczyniający
się do likwidacji zapóźnienia cywilizacyjnego pod tym względem.
Zakupiono za kwotę 1 347,83 zł ( zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech oferentów
wybrano firmę LOBOS podpisano umowę nr RLKP.7013.9.18.2011 w dniu 7.06.2011) materiały
biurowe niezbędne do obsługi projektu tj. tonery do drukarki, papier, płyty CD wraz z kopertami.
Została również podpisana umowa z Koordynatorem Projektu na kwotę 51 000,00 zł płatna co
miesięcznie w wysokości 1500,00 zł ( zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech oferentów
Wybrano ofertę Pana Marka Jakubowskiego podpisano umowę nr RLKP.7013.9.12.2011 z dnia
7.06.2011)
Zlecono wykonanie strony internetowej dla Projektu. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 984,00
zł. Strona projektu : eInclusion.szczawnica.pl ( zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech
oferentów Wybrano firmę IAP Stary Sącz podpisano umowę nr RLKP.7013.9.20.2011 z dnia
28.06.2011)
LIPIEC:
Zapłacono za koordynacje projektu - 1500,00 zł
Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – 990,00 zł
SIERPIEŃ:
Zapłacono za koordynacje projektu - 1500,00 zł
Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – 990,00 zł
WRZESIEŃ:
Zapłacono za koordynacje projektu - 1500,00 zł
Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – 990,00 zł
Zamówiono materiały biurowe niezbędne do obsługi projektu za kwotę – 1419,73 zł oraz 1371,33 zł
( skierowano zapytania o cenę do co najmniej trzech firm. Ofert® najtańsza złożyła firma LOBOS
oddział Nowy Targ. Podpisano Umowy nr RLKP. 7013.9.34.2011 z dnia 19.09.2011 oraz
RLKP.7013.9.35.2011 z dnia 27.09.2011)
Zapłacono za kwartalny serwis sprzętu komputerowego – 300,00 zł ( Umowa nr ZP-25/10)
Zamówiono 110 szt pendrive o parametrach 8 GB dla osób z grupy docelowej. – 5819,00 zł
( zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech firm wybrano ofertę firmy Nova Sandec z
Nowego Sącza podpisano umowę nr RLKP.7013.9.32.2011 z dnia 21.09.2011)
PAŹDZIERNIK:
Zapłacono za koordynacje projektu - 1500,00 zł
Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – 990,00 zł

