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ZAŁĄCZNIK nr 1 Szczegółowy zakres zapytania ofertowego nr 20/POPT/2013 

 

1. Cel i zakres opracowania. 

Celem zamawianego opracowania jest przygotowanie strategii parasolowej jako 

przewodnika dla twórców strategii sektorowych, a także dla decydentów, organizatorów i 

realizatorów usług w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego realizujących 

projekt „Partnerstwo samorządów południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia 

dostępności i jakości usług publicznych”. Kategorie usług publicznych objętych 

projektem to: usługi edukacyjne, komunikacyjne, komunalne, kulturalne i pomocy 

społecznej. 

2. Wynikiem zamawianego opracowania mają być: 

a. Wizja w horyzoncie 10 lat  zakresu i stanu pełnej oferty usług publicznych (5 sektorów 

usług) wraz z pokazaniem, jak wpłyną one na jakość życia w gminach uczestniczących w 

projekcie.  

Wizja powinna pokazywać zalecany kierunek, rodzaj i kolejność działań organizacyjnych, 

prawnych, finansowych  i technicznych w dziedzinie dostarczania usług publicznych jako 

całości i w poszczególnych sektorach dla jednostek samorządu terytorialnego tworzących 

partnerstwo. Wizja powinna zawierać też charakterystykę docelowego stanu 

instytucjonalnego  dostarczania usług publicznych na terenie całego partnerstwa i u 

poszczególnych partnerów. Przy przedstawieniu wizji należy uwzględnić przyjęte 

uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. W tym celu należy przeprowadzić 

odpowiednią analizę i przedstawić ją w raporcie. 

b. Mierzalne cele strategiczne, w tym cele proponowane w zakresie jakości życia 

mieszkańców na omawianym terenie, formułowane w nawiązaniu do pięciu 

analizowanych sektorów usług.  

Należy zaproponować wskaźniki służące jakość usług oraz pozwalające na oceny jakości 

życia w nawiązaniu do poszczególnych sektorach usług. Należy zastosować 

zaproponowane wskaźniki dla stanu obecnego aby otrzymać wartości bazowe. Nie 

oczekuje się konkretnych wartości docelowych. 

c. Propozycja podejścia do monitorowania postępów w zakresie dostarczania usług 

publicznych w poszczególnych sektorach dla uwzględnionych  jednostek samorządu 

terytorialnego i dla całego partnerstwa.  

d. Propozycja wykorzystania standardów usług publicznych do oceny poziomu ich 

dostarczania i sposobu na doskonalenie zarządzania oraz metodę komunikacji społecznej 

w dziedzinie organizowania usług publicznych. 

e. Propozycja  ram organizacyjnych i instytucjonalnych dla strategii sektorowych.  

Wskazywane podejścia dla analizowanych sektorów usług powinny wynikać z 

proponowanego sposobu podejścia do koordynacji wszystkich analizowanych w projekcie 

usług publicznych. 

f. Propozycja przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowywania i 

wdrażania poszczególnych strategii sektorowych w zakresie określenia ich zakresu 

tematycznego oraz sposobu ich prowadzenia. 
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Proponowane działania w stosunku do strategii sektorowych powinno być wynikiem 

całościowego podejścia do kwestii komunikacji społecznej w ramach organizowania usług 

publicznych na terenie partnerstwa. 

3. Harmonogram przygotowania opracowania strategia parasolowa: 

a. Wykonawca przedstawi koncepcję strategii parasolowej w terminie 14 dni od daty 

podpisania umowy.  

b. Po uzgodnieniu koncepcji z Zamawiającym Wykonawca przedstawi w terminie 21 dni 

wstępną wersję strategii parasolowej, która posłuży zespołom opracowującym strategie 

sektorowe, jako wyznacznik kierunku działań i informacja o dopuszczalnej swobodzie 

działań planistycznych. Wersja wstępna strategii posłuży także administracji 

samorządowej i personelowi projektu do zainicjowania dyskusji na temat przekształceń w 

zakresie kształtowania usług publicznych.  

c. Po otrzymaniu zaakceptowanych strategii sektorowych Wykonawca jest zobowiązany w 

terminie 35 dni opracować końcową wersję strategii parasolowej. Służyć ona będzie 

przede wszystkim przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego do prowadzenia 

założonych przekształceń instytucjonalnych, do kształtowania założonej kultury 

organizacyjnej i komunikacji z odbiorcami usług, pozwalającej realizować strategie 

sektorowe i osiągać cele strategiczne nastawione na podnoszenie poziomu życia 

mieszkańców partnerstwa. 

4. Przy sporządzaniu opracowania, wstępnej i końcowej wersji strategii parasolowej 

Wykonawca uwzględni dokumenty strategiczne udostępnione przez Zamawiającego 

oraz opracowania powstałe w ramach projektu. 

5. W strategii parasolowej Wykonawca przedstawi propozycję metody  

standaryzowania usług publicznych we wszystkich sektorach uwzględnianych  na 

obszarze partnerstwa, z perspektywą wdrażania w okresie 5 lat. We wstępnej wersji 

Strategii parasolowej powinny znaleźć się założenia podejścia do opracowania i 

wykorzystania standardów, a wersji końcowej strategii parasolowej powinna być 

zawarta pełna propozycja. 

6. Wykonawca zapewni zgodność przedstawianych propozycji w strategii parasolowej z 

obowiązującymi dokumentami na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym. 

 

 


