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Pępowo, 24.10.2013r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/POPT/2013 

 

Przygotowanie opracowania „Koncepcja utworzenia ośrodka badań lokalnych w 

strukturze organizacyjnej wnioskodawcy oraz platformy współpracy i komunikacji z 

wykorzystaniem punktów kontaktowo – informacyjnych” 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 „Koncepcja utworzenia ośrodka badań lokalnych w 

strukturze organizacyjnej wnioskodawcy oraz platformy współpracy i komunikacji z 

wykorzystaniem punktów kontaktowo – informacyjnych” po empirycznym rozpoznaniu 

potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz 13 samorządów objętych partnerstwem w ramach 

projektu.  

2. Zakres merytoryczny opracowania: 

a) specyfikacja zadań ośrodka w zakresie analiz społecznych, ekonomicznych oraz 

przestrzennych, 

b) analiza i charakterystyka zasobów organizacyjnych partnerstwa w obszarze komunikacji i 

współpracy, 

c) diagnoza zdolności organizacyjnej i funkcjonalnej partnerstwa do pozyskiwania, 

przechowywania, przetwarzania i udostępniania informacji, 

d) struktura organizacyjna i funkcjonalna ośrodka badań lokalnych oraz platformy 

współpracy i komunikacji na etapie realizacji projektu i na etapie wdrażania 

wypracowanych strategii, 

e) zasady i program działania ośrodka i platformy komunikacji i współpracy na etapie 

realizacji projektu i na etapie wdrażania wypracowanych strategii, w tym określenie 

zakresu i źródeł danych, metod i narzędzi badawczych, zakresu i sposobu 

upowszechniania wyników badań oraz sposobów zapewnienia bezpieczeństwa danych, 

f) sformułowanie wstępnego programu badań środowiskowych oraz działań konsultacyjno – 

informacyjnych, 

g) skonstruowanie sieci powiązań ośrodka z innymi ośrodkami o podobnych funkcjach, w 

celu wymiany informacji, gromadzenia dobrych praktyk i działania zgodnie z zasadami 

innowacji otwartej (open innovation), 

h) wykonanie analizy dotyczącej interesariuszy ośrodka (wewnętrznych i zewnętrznych), pod 

kątem ich wpływu na jakość usług świadczonych przez ośrodek, 

i) projekt struktury organizacyjnej przy uwzględnieniu zasad nowego zarządzania, 

j) opracowanie zasad polityki publikacyjno – informacyjnej ośrodka, 

k) przygotowanie wstępnego kosztorysu powołania i funkcjonowania ośrodka, 

l) ustalenie liczebności oraz sformułowania zadań dla punktów kontaktowo – 

informacyjnych, 

m) przygotowanie programu funkcjonowania punktów kontaktowo – informacyjnych, 

n) opracowanie algorytmu, zgodnie z którym ośrodek będzie gromadził, przetwarzał oraz 

archiwizował dane dotyczące usług publicznych na obszarze LGD, 
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o) sformułowanie zasad ewaluacji działalności ośrodka, w punktu widzenia jego udziału w 

kształtowaniu nowej jakości usług publicznych na obszarze LGD. 

3. Etapy realizacji zadań przez Wykonawcę 

a) złożenie projektu opracowania, 

b) przeprowadzenie konsultacji z Zamawiającym oraz wskazanymi przez Zamawiającego 

ekspertami, 

c) przekazanie wersji finalnej projektu. 

4. Zawartość opracowania: 

d) spis treści, 

e) streszczenie, 

f) aspekt metodologiczny, 

g) merytoryczna treść projektu, 

h) podsumowanie i wskazanie rozwiązań optymalnych. 

 

IV. Wymagania formalne: 
a) co najmniej stopień doktora w zakresie nauk ekonomicznych lub przestrzennych, 

b) autorstwo lub współautorstwo w co najmniej 5 publikacjach o tematyce zarządzania 

ekonomii lub gospodarki przestrzennej, 

c) doświadczenie wykazane uczestnictwem w redagowaniu co najmniej 3 raportów – 

ekspertyz, dotyczących zarządzania lub gospodarki JST, 

d) doświadczenie zawodowe: min. 5 lat zatrudnienia w uczelni wyższej na etacie naukowo 

dydaktycznym i min. 3 lata współdziałania z JST w charakterze doradcy – eksperta. 

 

V. Złożona oferta powinna zawierać: 

a) nazwę i adres oferenta, 

b) CV wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, doświadczenie zawodowe, 

c) wykaz projektów badawczych/analitycznych w jakich kandydat brał udział, 

d) zawierać koncepcję opracowania wraz z przedstawieniem metodologii badawczej  

i harmonogramem realizacji badania w podziale na poszczególne etapy, 

e) podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji”, 

f) 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 31.12.2013 r. 

 

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: koncepcja utworzenia ośrodka badań lokalnych”. 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 31.10.2013 r. 

 

W imieniu zamawiającego: 

 

Marian Poślednik 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

„Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” 

W Pępowie 


