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Pępowo, 05.09.2013 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POPT/2013 

 

Doradztwo merytoryczne w projekcie: „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na 

rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych” współfinansowany 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 zgodnie z zasadą konkurencyjności  

 

III. Przedmiot zamówienia:  

 

1. 80 godzin doradztwa w ramach projektu: „Partnerstwo samorządów Południowej 

Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”  w zakresie 

Działania nr 6 pn. „Promocja usług publicznych”.  

2. Zadania po stronie Wykonawcy: opracowanie planu kampanii informacyjnej dla projektu 

„Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i 

jakości usług publicznych”. 

a) Celem podstawowym kampanii będzie dotarcie z informacją o projekcie i jego wynikach do 

grupy docelowej – mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których 

realizowany jest projekt. 

b) Plan kampanii informacyjnej uwzględniać musi wykorzystanie do promocji  zadań założonych 

w projekcie, realizowanych przez zamawiającego tj.: 

-  organizację spotkań z Komitetem Sterującym  

-  organizację warsztatów i seminariów,  

-  organizację spotkań grup roboczych  

- organizację spotkań z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, działającymi  

        na  terenie jednostek samorządu terytorialnego objętych projektem  

- udział w pięciu imprezach masowych organizowanych przez jednostki samorządu 

       terytorialnego z terenu objętego projektem 

-  wydania publikacji i ulotek, 

-  publikacja artykułów sponsorowanych. 

c) Przy opracowaniu planu kampanii informacyjnej Zamawiający uwzględnić musi  możliwość 

wykorzystania strony internetowej  projektu (www.uslugipubliczne.pl), opcji newslettera, 

wdrażanych narządzi informatycznych oraz innych medialnych środków dotarcia do odbiorcy. 

d) Zamawiający w planie kampanii zawrze również możliwość wykorzystania pracowników 

punktów kontaktowo – informacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.  

3. Pomoc w uatrakcyjnieniu pod względem promocyjnym i wizualnym wystąpień i materiałów 

na konferencję, podsumowującą projekt, w ramach pięciu powstałych strategii z zakresu 

komunikacji, kultury, usług komunalnych, edukacji i pomocy społecznej. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie: 

http://www.uslugipubliczne.pl/
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a) W porozumieniu i po konsultacjach ze zlecającym przygotować dokument będący planem 

kampanii informacyjnej projektu oraz harmonogram  jego realizacji.  

b) Po konsultacjach z zamawiającym przygotować koncepcję wprowadzenia elementów 

promocyjnych do ośmiu wystąpień w zakresie pięciu powstałych strategii na konferencję 

kończącą projekt. 

c) Prowadzić dokumentację doradczą zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym; 

d) Uczestniczyć z określoną częstotliwością, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, w 

spotkaniach z Zamawiającym i osobami zaangażowanymi w projekt, w siedzibie 

Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu; 

e) Osobiście wykonywać usługi doradcze. 

 

Wykonawca powinien spełniać minimum jedno z wymagań formalnych: 

a)   osoba fizyczna lub prawna 

b) Praca w obszarze doradztwa w zakresie promocji i prowadzenia kampanii informacyjnych, 

c) Udokumentowany udział w realizacji kampanii informacyjnych i promocyjnych lub 

doświadczenie w pracy w mediach. 

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.10.2014 r. 

 

IV. Złożona oferta powinna zawierać: 

a) nazwę i adres oferenta 

b) udokumentowane realizacje kampanii informacyjnych lub promocyjnych w postaci CV lub 

portfolio. 

c) wstępny zarys planu kampanii informacyjnej w oparciu o informacje zawarte w punkcie III. 

d) skan podpisanego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji” 

e) cenę usługi, z tym, że: 

-  cena ofertowa powinna być wyrażona w polskich złotych; 

-  cenę ofertową należy skalkulować jako cenę brutto za jedną godzinę doradczą; 

- 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. 

 

V. Kryterium wyboru 

1. Zamawiający dokona wyboru doradcy na podstawie ceny, a także oceny wstępnego zarysu 

planu  kampanii informacyjnej. 

2. Zamawiający zastrzega również możliwość przeprowadzenia rozmów z wybranymi   

kandydatami. 

 

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, 

z dopiskiem „usługa doradcza w ramach działania pn. budowanie partnerstwa”. Dopuszcza się 

złożenie oferty drogą elektroniczną na adres biuro@uslugipubliczne.pl pod warunkiem wysłania 

dokumentów także pocztą. 
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VI. Termin składania ofert mija 13 września 2013 r. 

Bierze się pod uwagę datę wpłynięcia pocztą lub dostarczenia 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 


