
K-l 

Raport końcowy 

z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. l2c ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 

wydatkowania środków finansowych 

 

Część A. Informacje o projekcie 

A. 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 0 PROJEKCIE 

1. Nazwa projektu Doposażenie Klubu „SENIOR+” w 

Gniewoszowie w sprzęt komputerowy. 

2. Numer i data umowy 2158/CRKC/22 z dnia 23.12.2022r. 

3. Terminy Planowany (zgodnie z wnioskiem) Faktyczny 

a) rozpoczęcia realizacji projektu 15.10.2022r. 05.12.2022r. 

b) zakończenia realizacji projektu 31.12.2022r. 31.12.2022r. 

A.2. PODMIOT SKŁADAJĄCY RAPORT 

1. Nazwa i adres podmiotu publicznego 

Gmina Gniewoszów 

2. NIP 3. Numer identyfikacyjny REGON 

 8 1 2 1 9 0 3 4 5 5   6 7 0 2 2 3 6 5 2       
 

 

 

 



Część B. Opis rezultatów projektu 

B.l. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 

1. Opis wykonanych prac zgodnie z umową (w szczególności z planem finansowym i 

harmonogramem): 

W dniu 9.12.2022r. wysłano droga e-mailową zapytanie ofertowe do 6 potencjalnych 

wykonawców na zakup i dostawę 8 laptopów jako doposażenia Klubu „SENIOR+” w 

Gniewoszowie w sprzęt komputerowy. Ofertę złożyła jedna firma – Image Recording Solutions 

ul. Arkuszowa 190 01-934 Warszawa na kwotę 21 598, 80 zł. W dniu 20.12.2022r. została 

podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą. Sprzęt (8 laptopów) został dostarczony w dniu 

23.12.2022r. Faktura za sprzęt została opłacona w dniu 30.12.2022r. 

2. Stopień i zakres realizacji celu projektu: 

Głównym założeniem projektu było doposażenie Klubu „SENIOR+” w stanowiska służące 

podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowej seniorów oraz upowszechnianie i rozwijanie 

kompetencji cyfrowych seniorów. Zakładany był zakup 8 szt. laptopów, które miały służyć 

seniorom do przeglądania stron internetowych, oglądania filmów, posługiwania się 

korespondencją e- mailową, tworzenia prostych plików tekstowych czy prostych arkuszy 

kalkulacyjnych. W dniu 9.12.2022r. wysłano droga e-mailową zapytanie ofertowe do 6 

potencjalnych wykonawców na zakup i dostawę 8 laptopów jako doposażenia Klubu 

„SENIOR+’ w Gniewoszowie w sprzęt komputerowy. Ofertę złożyła jedna firma – Image 

Recording Solutions ul. Arkuszowa 190 01-934 Warszawa na kwotę 21 598, 80 zł. W dniu 

20.12.2022r. została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą. Sprzęt (8 laptopów) został 

dostarczony w dniu 23.12.2022r. Faktura za sprzęt została opłacona w dniu 30.12.2022r. 

W wyniku realizacji projektu Doposażenie Klubu „SENIOR+” w Gniewoszowie w sprzęt 

komputerowy został osiągnięty jego cel tj. zakup nowego doposażenia placówki – doposażenie 

Klubu „SENIOR+” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowej seniorów 

poprzez zakup 8 laptopów oraz upowszechnianie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów. 

3. Omówienie zakresu, przyczyn i skutków ewentualnych rozbieżności między umową a jej 

wykonaniem (merytorycznych i finansowych): 

W wyniku realizacji projektu wynikły następujące  rozbieżności pomiędzy umową a jej wykonaniem: W 

dniu 9.12.2022r. wysłano droga e-mailową zapytanie ofertowe do 6 potencjalnych wykonawców 

na zakup i dostawę 8 laptopów jako doposażenia Klubu „SENIOR+’ w Gniewoszowie w sprzęt 

komputerowy. Ofertę złożyła jedna firma – Image Recording Solutions ul. Arkuszowa 190 01-

934 Warszawa na kwotę 21 598, 80 zł. W dniu 20.12.2022r. została podpisana umowa z 

wyłonionym wykonawcą. Kwotę różnicy w wysokości 1606, 80 zł Gmina Gniewoszów pokryła 

ze środków własnych. 

4. Efekty ekonomiczne i korzyści społeczne osiągnięte w wyniku wykonania projektu albo 

przewidywane do osiągnięcia w ciągu roku od dnia zakończenia tego projektu: 

1. Zakup 8 sztuk laptopów stanowiących wyposażenie Klubu „SENIOR+” w Gniewoszowie. 

2. Podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów. 

3. Wsparcie i aktywizacja osób starszych. 

4. Poprawa jakości życia osób w okresie późnej dojrzałości poprzez promocję aktywności 

intelektualnej. 



5. Wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku. 

6. Zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji osób starszych. 

 

5. Zakres oddziaływania projektu na inne projekty informatyczne lub przedsięwzięcia wspierające 

rozwój społeczeństwa informacyjnego (o ile dotyczy): 

Nie dotyczy 

6. Wpływ realizacji projektu na rozwój lokalny i regionalny: 

Dięki realizacji projektu: „Doposażenie Klubu „SENIOR+” w Gniewoszowie w sprzęt 

komputerowy” seniorzy nabędą i utrwalą umiejętności posługiwania się urządzeniami 

elektronicznymi do przetwarzania informacji w codziennym życiu społecznym, kulturalnym i 

ekonomicznym. Zakupiony sprzęt będzie służył aktywizacji osób starszych, umożliwi m.in. na 

przeprowadzenie dla seniorów szkoleń m.in. z bankowości elektronicznej, przeciwdziałania 

zagrożeniom dla seniorów występujących w sieci takich jak wyłudzenia środków finansowych „na 

wnuczka” i jak właściwie reagować na takie sytuacje czy korzystania z internetu. 

W dobie rozwoju mediów, technologii i komputeryzacji niezwykle ważne jest wsparcie 

szkoleniowe osób starszych, aby odnalazły się w cyfrowym społeczeństwie. 

7. Korzyści w skali międzynarodowej oraz Unii Europejskiej osiągnięte w wyniku realizacji projektu: 

Nie dotyczy 

8. Inne informacje istotne dla oceny wyniku projektu informatycznego / przedsięwzięcia: 

Nie dotyczy 

 



 

Część C. Rozliczenie nakładów poniesionych w ramach realizacji projektu 

Nr 

zadania Tytuł zadania 

Termin 

zakończenia 

wg umowy/ 

faktyczny 

Nakłady (zł) 
Stopień 

wykorzystania 

środków 

finansowych 
(wartość w kol. 

4/wartość w kol. 5 

*100%) 

planowane 

ogółem, w tym 

ze środków na 

informatyzację 

poniesione 

ogółem, w tym 

ze środków na 

informatyzację 

1 2 3 4 5 6 

1 Doposażenie 

Klubu 

„SENIOR+” w 

Gniewoszowie w 

sprzęt 

komputerowy. 

31.12.2022r./ 

31.12.2022r. 

19 992, 00  Poniesione 

ogółem: 

21 598, 80 zł w 

tym ze środków 

na informatyzację 

19 992, 00 zł, 

wkład własny w 

wysokości            

1606, 80 zł 

100% 

Zestawienie faktur dotyczących zadań sfinansowanych ze środków na informatyzację 

Lp. Numer faktury / Wystawca Data Kwota (zł) 

1 
2202191/Image Recording Solutions Sp. z o.o. ul. 

Arkuszowa 190 01-934 Warszawa 
23.12.2022r. 21 598, 80 

Ogółem 
21 598, 80 

Część D. Załączniki (zależnie od charakteru wykonanych zadań) 

Lp. Nazwa dokumentu  

1 Faktura 2202191/Image Recording Solutions Sp. z o.o. ul. Arkuszowa 190 01-934 Warszawa 

2 Protokół dostawy 8 laptopów z dnia 23.12.2022r.  

3  

4  
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