
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 

 

 

 
1 

ZAŁĄCZNIK  nr 1. do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 11/POPT/2013 

 

Szczegółowy zakres zapytania ofertowego 

 

1. Cel i zakres badania oraz metody badawcze. 

1.1. Celem badania jest analiza gotowości organizacyjnej, prawnej i technicznej członków partnerstwa 

na rzecz poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Kategorie usług publicznych objętych 

projektem to usługi edukacyjne, komunikacyjne, komunalne, kulturalne i z zakresu pomocy 

społecznej. 

1.2. Wynikiem badania powinna być diagnoza zdolności i zasobów organizacyjnych partnerstwa do 

wspólnych działań i jego doświadczenia w tym zakresie na podstawie analizy mandatów 

formalnych i nieformalnych oraz analizy interesariuszy. Po realizacji przez Zamawiającego 

projektu poprawy jakości i dostępności usług publicznych Wykonawca opracuje również raport o 

efektach organizowania partnerstwa. 

1.3. Sposób realizacji badania: 

1.3.1. Analiza mandatów oznacza badanie formalnych i nieformalnych zobowiązań i oczekiwań 

partnerów w zakresie świadczenia usług publicznych i dalszego rozwoju partnerstwa. 

Analiza mandatów musi obejmować co najmniej: 

 identyfikację usług publicznych w kategoriach wymienionych w punkcie 1.1, 

 analizę wymogów prawnych w zakresie realizacji usług publicznych wymienionych w 

punkcie 1.1. na podstawie ustaw, rozporządzeń, uchwał, strategii, statutów 

partnerstwa i jego członków oraz innych dokumentów tego typu (mandaty formalne). 

 analizę oczekiwań partnerów w zakresie realizacji projektu (mandaty nieformalne). 

Dla zidentyfikowanych mandatów formalnych i nieformalnych należy przeprowadzić: 

 ocenę ich siły i znaczenia w opinii ekspertów i członków partnerstwa, 

 identyfikację usług publicznych kluczowych w każdej kategorii w opinii ekspertów  

i członków partnerstwa, 

 identyfikację obszarów działalności i zadań wymaganych przez mandaty dla usług 

kluczowych, 

 identyfikację obszarów działalności i zadań zabronionych przez mandaty dla usług 

kluczowych, 

 identyfikację obszarów działalności i zadań nieregulowanych przez mandaty dla usług 

kluczowych, 

 identyfikację obszarów, w których zachodzi konieczność zmiany mandatów dla usług 

kluczowych, 

 identyfikację głównych beneficjentów usług publicznych objętych mandatem. 

Analiza mandatów formalnych i nieformalnych każdorazowo prowadzona jest w tabeli 

dla każdej ze zidentyfikowanych kluczowych usług publicznych, w której należy 

przedstawić: 

 tytuł i rodzaj każdego mandatu, 

 źródło mandatu (np. akt prawny), 

 najważniejsze wymagania zawarte w mandacie, 

 identyfikację głównych beneficjentów danego mandatu, 
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 ocenę stopnia ważności i zasadności dalszego utrzymania mandatu wraz z 

identyfikacją ewentualnych sprzeczności z innymi mandatami. 

Analizę mandatów należy przeprowadzić na podstawie analizy literatury i dokumentów 

źródłowych, w tym dokumentacji posiadanej przez partnerów (13 samorządów) projektu i 

zarząd (Stowarzyszenie LGD Gościnna Wielkopolska) partnerstwa oraz minimum trzech 

wywiadów grupowych z członkami partnerstwa w podziale na partnerów z sektora 

publicznego, partnerów społecznych i partnerów gospodarczych. Każdy z wywiadów 

powinien być zrealizowany według scenariusza uzgodnionego z Zamawiającym w 

uzgodnionym czasie i miejscu oraz obejmować przegląd wszystkich kategorii usług 

wymienionych w punkcie 1.1.  

Partnerów projektu 

1.3.2. Analiza interesariuszy oznacza badanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych: 

interesariusze wewnętrzni to członkowie partnerstwa, zewnętrzni to ważne podmioty i 

instytucje istotne z punktu widzenia świadczenia usług publicznych. 

Analiza interesariuszy musi obejmować co najmniej: 

 identyfikację kluczowych i pobocznych interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, 

w tym osób i podmiotów decyzyjnych, 

 analizę wpływu (pozytywnego i negatywnego) zidentyfikowanych interesariuszy na 

jakość i dostępność usług publicznych na obszarze partnerstwa, 

 analizę wpływu (pozytywnego i negatywnego) działań podejmowanych przez 

partnerstwo na zidentyfikowanych interesariuszy w obszarze usług publicznych, 

 analizę wartości i obszarów zainteresowania interesariuszy, 

 analizę zasobów organizacyjnych i kompetencji interesariuszy w zakresie usług 

publicznych, 

 analizę istniejącej struktury organizacyjnej na etapie realizacji projektu w zakresie 

poszczególnych kategorii usług. 

Analiza mandatów interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych każdorazowo 

prowadzona jest w tabeli, na podstawie matrycy partycypacji i w podsumowaniu, w 

których należy przedstawić: 

 W tabeli (dla każdej ze zidentyfikowanych w trakcie analizy mandatów kluczowych 

usług publicznych): 

o nazwę interesariusza, 

o jego rolę w podnoszeniu jakości i dostępności usług publicznych: 

kluczowy lub poboczny, 

o określenie wpływu na podnoszenie jakości i dostępności usług 

publicznych, 

o określenie możliwego wpływu projektu podnoszenia jakości  

i dostępności usług publicznych na działania interesariusza, 

o główne wartości i obszary zainteresowania interesariusza, 

o główne zasoby organizacyjne i kompetencje interesariusza. 

 W matrycy partycypacji: 

o formy proponowanego udziału interesariuszy zewnętrznych  

i wewnętrznych w poszczególnych etapach realizacji projektu, np.: 

otrzymywanie informacji, konsultacje, partnerstwo, kontrola, inne. 
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o przypisanie formy partycypacji do etapów realizacji projektu poprawy 

jakości i dostępności usług publicznych. Wykonawca powinien 

zidentyfikować takie etapy i uzgodnić je z Zamawiającym.  

 W podsumowaniu: 

o analizę istniejącej struktury organizacyjnej na etapie realizacji projektu  

i jej efektywności w zakresie poszczególnych kategorii usług. 

Analizę interesariuszy należy przeprowadzić na podstawie analizy literatury  

i dokumentów źródłowych, w tym dokumentacji posiadanej przez partnerów projektu  

i zarząd partnerstwa oraz minimum trzech wywiadów grupowych z członkami 

partnerstwa w podziale na partnerów z sektora publicznego, partnerów społecznych i 

partnerów gospodarczych. Każdy z wywiadów powinien być zrealizowany według 

scenariusza uzgodnionego z Zamawiającym w uzgodnionym czasie i miejscu oraz 

obejmować przegląd wszystkich kategorii usług wymienionych w punkcie 1.1. Czas i 

miejsce realizacji wywiadów można łączyć z analizą mandatów, pod warunkiem, że 

każda z części będzie trwała przynajmniej 3 godziny zegarowe. 

 

1.3.3. Raport o efektach partnerstwa musi zawierać: 

 opis struktury organizacyjnej partnerstwa wykorzystanej do poprawy jakości  

i dostępności usług publicznych w każdej z kategorii opisanych w p. 1.1., 

 zasady i program działania partnerstwa na podstawie przeprowadzonych przez 

Wykonawcę analiz oraz innych materiałów przekazanych przez Zamawiającego,  

 harmonogram zrealizowanych działań na podstawie materiałów przekazanych przez 

Zamawiającego,  

 rzeczywiste efekty działań partnerstwa na podstawie materiałów przekazanych przez 

Zamawiającego, 

 rekomendacje do dalszych działań. 

 

1.4. Zarówno analiza mandatów, jak i analiza interesariuszy powinna zakończyć się opracowaniem 

rekomendacji w zakresie: 

 optymalnej struktury partnerstwa dla kluczowych usług publicznych w każdej  

z kategorii wymienionych w punkcie 1.1., 

 sposobów finansowania działań partnerstwa w zakresie podnoszenia jakości  

i dostępności usług publicznych 

 analizy ryzyka dla projektu podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych oraz 

przedstawionych rekomendacji, 

 analizy korzyści społecznych dla projektu podnoszenia jakości i dostępności usług 

publicznych oraz możliwych do osiągnięcia w wyniku przedstawionych rekomendacji. 

 

1.5. Załącznikiem do opracowania muszą być, spis wykorzystanych źródeł danych oraz transkrypcje  

i nagrania przeprowadzonych wywiadów grupowych. 

1.6. Wykonawca opracowania może zaproponować rozszerzenie koncepcji badawczej – 

przedstawiając Zamawiającemu uzasadnienie swoich propozycji. Wykonawca może też 

zaproponować przeredagowanie koncepcji badawczej, o ile zabieg ten poprawi jej precyzyjność. 

1.7. Wykonawca przedstawi szczegółowe źródła danych, w oparciu o które zamierza zrealizować 

koncepcję badawczą. 
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2.  Wykonawca analizy opracuje:  

2.1. Koncepcję realizacji badania: wstępną oraz ostateczną, opartą na złożonej Ofercie,  

a będącą wynikiem uzgodnień z Zamawiającym;  

2.2. Raport końcowy: wstępny oraz ostateczny, będący wynikiem uzgodnień  

z Zamawiającym; 

2.3. Raport o efektach partnerstwa zawierający elementy wskazane w p. 1.3.3; 

2.4. Wszystkie wymienione dokumenty zostaną opracowane w języku polskim. 

 

3.    Sposób przedstawienia i akceptacji koncepcji realizacji badania. 

3.1. Opartą na założeniach przedstawionych w punkcie 1 niniejszego zakresu zapytania ofertowego 

koncepcję sposobu realizacji badania Oferenci zamieszczą w składanych Ofertach, z którymi 

Zamawiający zapozna się po upływie terminu składania Ofert. 

3.2. Koncepcja realizacji badania powinna zawierać: 

 opis sposobu realizacji badania, 

 proponowany harmonogram prac, 

 wykaz planowanych do wykorzystania źródeł danych wraz ze wskazaniem tytułów analiz i 

innych dokumentów źródłowych wskazanych w p. 1.3, 

 propozycję sposobu przeprowadzenia wywiadów grupowych i rekrutacji uczestników. 

3.3. Oferta złożona przez Oferenta, wybranego do realizacji ekspertyzy zostanie omówiona i 

doprecyzowana w części merytorycznej i formalnej, w trakcie spotkania Zamawiającego z 

Wykonawcą, w dniu podpisania umowy.  

3.4. Oferta w części merytorycznej będzie stanowić podstawę do sporządzenia ostatecznej koncepcji 

badawczej przedłożonej do akceptacji Zamawiającego.  

3.5. Zaakceptowanie ostatecznej koncepcji badawczej przez Zamawiającego jest warunkiem 

koniecznym do wykonania części badawczej zamówienia.  

3.6. Zamawiający może zażądać prezentacji przez Wykonawcę zaproponowanej w Ofercie koncepcji 

badawczej w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3.7. Oferta jak i ostateczna koncepcja badawcza powinny być opracowane w edytorze tekstu 

umożliwiającym Zamawiającemu swobodne odtwarzanie, kopiowanie i przetwarzanie bez 

ponoszenia w tym zakresie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Zamawiający 

informuje, iż dysponuje pakietem biurowym „Microsoft Office”. Wstępna wersja  Oferty i 

ostateczna koncepcja badawcza powinny być dostarczone w wersji elektronicznej mailem na 

adres: biuro@uslugipubliczne.pl. Ostateczna koncepcja badawcza powinna być dostarczona 

w wersji elektronicznej mailem oraz wersji papierowej w 2 egzemplarzach. Projekt okładki 

raportu zostanie dostarczony przez Zamawiającego. 

 

4. Sposób przedstawienia i akceptacji raportu końcowego 

4.1. Wykonawca na podstawie ostatecznej koncepcji badawczej zrealizuje część właściwą badania, 

którego wynikiem będzie wstępny raport końcowy. Raport uwzględniać będzie wyniki 

opracowane na podstawie przyjętej koncepcji badawczej i opatrzony zostanie wnioskami i 

nawiązujących do nich rekomendacjami. 

4.2. Rezultaty prac Wykonawcy zapisane we wstępnym raporcie końcowym, zostaną przedłożone do 

akceptacji Zamawiającego. Ewentualne poprawki zgłoszone przez Zamawiającego zostaną 

uwzględnione przez Wykonawcę w ostatecznej wersji Raportu końcowego. 

4.3. Raport końcowy będzie zawierał: 
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4.1. spis treści, 

4.2. streszczenie w języku polskim (nie więcej niż 3 strony formatu A4), 

4.3. prezentację wyników zawierającą: 

 szczegółową analizę i dyskusję wyników, 

 wnioski i konkluzje końcowe, a także wynikające z nich rekomendacje, 

 aneks ze źródłami danych wykorzystanymi do badania, scenariuszami i transkrypcjami 

wywiadów grupowych. 

4.4. Raport końcowy będzie zawierał także wszystkie inne treści wynikające z pozostałych 

postanowień niniejszego SOPZ. 

4.5. Treść raportu końcowego powinna zostać zredagowana w formacie A4. 

4.6. Zamawiający może zażądać prezentacji przez Wykonawcę wstępnej wersji Raportu końcowego 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4.7. Raport końcowy (zarówno w wersji wstępnej, jak i ostatecznej) powinien być opracowany 

w edytorze tekstu umożliwiającym Zamawiającemu swobodne odtwarzanie, kopiowanie 

i przetwarzanie bez ponoszenia w tym zakresie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, iż dysponuje pakietem biurowym „Microsoft Office”. Wstępna wersja  

Raportu końcowego powinna być dostarczona w wersji elektronicznej mailem na adres:                   

biuro@uslugipubliczne.pl. Raport końcowy powinien być dostarczony w wersji elektronicznej 

mailem oraz wersji papierowej w 4 egzemplarzach. Projekt okładki raportu zostanie 

dostarczony przez Zamawiającego. 
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