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Pępowo, dn. 15.07.2014r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 38/POPT/2014 

 

Opracowanie strategii sektorowej w sektorze usług pomocy społecznej w projekcie: 

„Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i 

jakości usług publicznych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.  

 

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”  

w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo 

 

II. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe 

 

III. Przedmiot zamówienia:  

1. Przygotowanie strategii sektorowej w sektorze usług pomocy społecznej dla partnerstwa 

jednostek samorządu terytorialnego realizującego projekt: „Partnerstwo samorządów 

Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”. 

Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego.  

2. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty zawierającej koncepcję opracowania wraz 

z przedstawieniem metodologii wypracowania strategii i harmonogramu prac, 

uwzględniającą założenia przedstawione w załączniku, z przedstawieniem sposobu 

realizacji opracowania. 

 

IV.  Wymagania wobec Wykonawcy. 

1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

wykonał należycie co najmniej 2 usługi: 

- z czego co najmniej 1 polegała na opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym 

w obszarze  pomocy i integracji społecznej dla JST lub związku JST o zasięgu   

powiatowym lub szerszym, 

- z czego co najmniej 1 polegała na wykonaniu programu lub projektu w obszarze pomocy 

i integracji społecznej o zasięgu powiatowym lub szerszym. 

2. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej trzema osobami, z których każda posiada 

doświadczenie w opracowaniu (jest autorem lub współautorem) minimum 1 dokumentu o 

charakterze strategicznym w obszarze pomocy i integracji społecznej dla JST lub związku 

JST o zasięgu co najmniej powiatowym i posiada doświadczenie w realizacji minimum 1 

badania społecznego o zasięgu co najmniej powiatowym. 

 

V. Złożona oferta powinna: 

a. zwierać nazwę i adres oferenta, 

b. odpowiadać zapisom Zapytania Ofertowego, 
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c. być sporządzona w języku polskim, 

d. zawierać koncepcję opracowania wraz z przedstawieniem metodologii wypracowania 

strategii i harmonogramu prac, 

e. zawierać wykaz dokumentów strategicznych jakie oferent realizował, 

f. zawierać podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji”, 

g. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu mogą zostać 

przesłane w formie skanów, 

h. zawierać cenę usługi, z tym, że: 

-cena ofertowa powinna być wyrażona w polskich złotych, 

-cenę ofertową należy skalkulować jako cenę brutto za opracowanie strategii, 

-skalkulowana cena przez oferenta będzie niezmienną w całym okresie realizowania 

  zamówienia, 

-w cenie brutto należy uwzględnić wszystkie należności publiczno – prawne 

Wykonawcy oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

Oferta musi być opatrzona podpisem osoby sporządzającej ofertę oraz zawierać datę 

sporządzenia. Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Adres: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska, ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-

830 Pępowo. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres 

biuro@uslugipubliczne.pl pod warunkiem wysłania dokumentów także pocztą (w tym przypadku 

decyduje data nadania). 

 

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn.  

VII. Termin składania ofert mija 24 lipca 2014 r. 

Bierze się pod uwagę datę wpłynięcia pocztą lub dostarczenie dokumentów pod wskazany 

adres. W przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną, należy obligatoryjnie 

dokumenty wysłać również pocztą – decyduje data nadania (stempla pocztowego). 

 

W imieniu zamawiającego: 

    

Marian Poślednik 

      Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

      „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” 

w Pępowie 
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