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Pępowo, 28.08.2014 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 40/POPT/2014  
 

Przygotowanie opracowania pn.: „Porównawcze badanie stosowanych przez partnerów 

standardów usług publicznych, metod weryfikacji i aktualizacji dla sektorów objętych 

projektem oraz zakres zadaniowy do budowy strategii terytorialnej partnerstwa (strategii 

parasolowej) oraz pięciu strategii sektorowych” 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 opracowania pn. „Porównawcze badanie stosowanych przez partnerów 

standardów usług publicznych, metod weryfikacji i aktualizacji dla sektorów objętych 

projektem oraz zakres zadaniowy do budowy strategii terytorialnej partnerstwa 
(strategii parasolowej) oraz pięciu strategii sektorowych” na podstawie analizy dobrych 
praktyk z zagranicy oraz badań empirycznych przeprowadzonych na obszarze objętym 
projektem (Gmina Czempiń, Gmina Dolsk, Gmina Jutrosin, Gmina Kobylin, Gmina 
Kościan, Gmina Krobia, Gmina Krzywiń, Gmina Miejska Górka, Gmina Pakosław, Gmina 
Pępowo, Gmina Piaski, Miasto Kościan, Powiat Gostyński), w odniesieniu do sektorów 
usług: edukacyjnych, komunalnych, komunikacyjnych, kultury i pomocy społecznej.  

2. Problematyka opracowania:  

a) analiza danych w zakresie dobrych praktyk i wzorców działania/postępowania w 
zakresie świadczenia usług publicznych oraz metod ich weryfikacji w poszczególnych 
sektorach na obszarze objętym projektem, 

b) analiza stanu i gotowości do zastosowania dobrych praktyk i wzorców 
działania/postępowania na obszarze objętym projektem (Gmina Czempiń, Gmina Dolsk, 
Gmina Jutrosin, Gmina Kobylin, Gmina Kościan, Gmina Krobia, Gmina Krzywiń, 
Gmina Miejska Górka, Gmina Pakosław, Gmina Pępowo, Gmina Piaski, Miasto 
Kościan, Powiat Gostyński), w odniesieniu do sektorów usług: edukacyjnych, 
komunalnych, komunikacyjnych, kultury i pomocy społecznej, 

c) określenie wniosków i rekomendacji dla strategii sektorowych i strategii parasolowej, 
związanych z podwyższaniem i doskonaleniem standardów usług publicznych, w tym 
ich monitorowaniem i ewaluacją.  

3. Propozycja zakresu wniosków i rekomendacji dla strategii sektorowych i strategii 
parasolowej (zakres minimum):  

a) akceptowalne wyznaczniki jakości świadczenia usług publicznych w danych sektorach i 
propozycje ich wdrożenia, 

b) propozycje metod monitorowania jakości usług (w tym lista/listy wskaźników 
głównych),  

4. Sposób realizacji Zamówienia (wymagania minimalne): 
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a) warsztaty z przedstawicielami instytucji świadczących usługi publiczne z obszaru 
objętego projektem, 

b) badanie typu CAWI/CATI z przedstawicielami instytucji świadczących usługi publiczne 
z obszaru objętego projektem, 

c) wywiady indywidualne. 

 

5. Zawartość opracowania (wymagania minimum):  

a) spis treści,  

b) streszczenie,  

c) nota metodologiczna,  

d) wyznaczniki jakości w odniesieniu do poszczególnych obszarów usług publicznych oraz 
części wspólnych – wnioski z przeprowadzonych analiz,  

e) akceptowalne propozycje metod monitorowania jakości usług, 

f) wnioski i rekomendacje (w tym propozycje działań dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Gościnna Wielkopolska).  

 
6. Założenia organizacyjne:  

a) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 
narzędzia badawcze, które będą miały być zastosowane w realizacji zamówienia, 

b) Realizacja warsztatów z przedstawicielami instytucji uwzględniać będzie następujące 
aspekty: 

i ilość przeprowadzonych warsztatów pozwoli na zebranie danych do wszystkich 
obszarów usług publicznych wskazanych w punkcie 1. (min. 5 warsztatów, 
jeden na każdy obszar usług publicznych), 

ii uczestnikami będą osoby uczestniczące w okresie ostatnich 5 lat w wizytach 
studyjnych/wyjazdach zagranicznych (ew. krajowych) w instytucjach/miejscach, 
w których zachodziły procesy świadczenia usług publicznych o charakterze 
dobrych praktyk, 

iii uczestnicy warsztatów pełnić będą rolę sędziów kompetentnych aktywnie 
włączonych w definiowanie wyznaczników jakości świadczenia usług 
publicznych, 

iv lista uczestników warsztatów przygotowana będzie każdorazowo przez 
Zamawiającego wg. kryteriów określonych wspólnie z Wykonawcą, 

v Wykonawca zapewni w ramach warsztatów profesjonalną moderację oraz udział 
eksperta o kompetencjach zgodnych z przedmiotem/tematyką usług publicznych 
będących przedmiotem warsztatów (dopuszcza się spełnienie obu warunków 
przez jedną osobę), 

vi miejsce i termin realizacji warsztatów ustalone będą przez Wykonawcę w 
bezpośredniej komunikacji i uzgodnieniach z Zamawiającym.  

c) Koszty przeprowadzenia i organizacji warsztatów, wraz z poczęstunkiem, pokrywać 
będzie Wykonawca, 

d) Wykonawca w trakcie realizacji Zamówienia uwzględni włączenie w realizację zadań 
(np. w zakresie pomocy techniczno-organizacyjnej) pracowników punktów kontaktowo-
informacyjnych działających na obszarze realizacji projektu, 

e) Wykonawca w trakcie realizacji Zamówienia uwzględniać będzie wnioski i 
rekomendacje wskazane przez wykonawców strategii sektorowych i strategii 
parasolowej, 
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f) Realizacja Zamówienia podporządkowana będzie logice, w myśl której treści 
wypracowane podczas warsztatów poddane będą dalszej analizie w ramach badania 
CAWI/CATI w zakresie wskazanym w punkcie 2b.  

 

IV. Wymagania formalne:  

Wykonawcą Zamówienia może być osoba/instytucja posiadająca następujące doświadczenie i 
potencjał: 

1. Doświadczenie w organizacji warsztatów dla przedstawicieli instytucji publicznych i 
prywatnych, w tym JST, o tematyce jakości świadczenia usług - min. 5 warsztatów. 

2. Posiadanie  eksperta/ekspertów gwarantujących wykonanie Zamówienia, w tym: 

a) osoby ze stopniem co najmniej doktora w zakresie nauk ekonomicznych lub 
przestrzennych,  

b) osoby mogącej wykazać się doświadczeniem w uczestnictwie i redagowaniu raportu z co 
najmniej 3 badań/ewaluacji dotyczących problematyki realizacji polityk publicznych 
i/lub funkcjonowania JST,  

c) doświadczenie zawodowe: min. 5 lat zatrudnienia w uczelni wyższej na etacie naukowo 
dydaktycznym i min. 3 lata współdziałania z JST w charakterze doradcy – eksperta.  

3. Dopuszcza się spełnienie wymogów wskazanych w punkcie 1 i 2 a-c przez jedną osobę. 
 

V. Złożona oferta powinna zawierać:  

a) nazwę i adres oferenta,  

b) dokument potwierdzający doświadczenie, 

c) dokumenty potwierdzające doświadczenie ekspertów: CV wraz z dokumentami 
potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie zawodowe, wykaz projektów 
badawczych/analitycznych w jakich kandydat brał udział,  

d) koncepcję warsztatów z propozycją zakresu prac praktycznych i sposobem moderacji, 

e) harmonogram prac uwzględniający logikę wskazaną w punkcie 6c (część III Zapytania 
ofertowego), 

f) podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji”,  

g) cenę usługi, z tym, że:  

- cena ofertowa powinna być wyrażona w polskich złotych,  

- cenę ofertową należy skalkulować jako cenę brutto za opracowanie,  

- 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.  

 
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.10.2014r.  

 

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 „opracowanie: Porównawcze badanie stosowanych przez partnerów standardów 
usług…”. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres biuro@uslugipubliczne.pl pod 
warunkiem wysłania dokumentów także pocztą (w tym przypadku decyduje data nadania).  
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VI. Termin składania ofert mija 05.09.2014r.  

 

W imieniu zamawiającego:  

 

Marian Poślednik  

Prezes Zarządu Stowarzyszenia  
„Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” 
W Pępowie  

 

 


