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Pępowo 04.10.2013 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/POPT/2013 

 

Opracowanie analizy potrzeb szkoleniowych 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  

 

III. Przedmiot zamówienia: 

1. Przygotowanie opracowania: „Analiza potrzeb szkoleniowych i programu doskonalenia 

zawodowego”. 
2. Opracowanie powinno uwzględniać: 

- wymagania projektu, 

- zapotrzebowania środowisk, do których jest adresowany. 

3. Ogólnym celem analizy potrzeb szkoleniowych jest dostarczenie informacji pozwalających na 
skonstruowanie skutecznego oraz efektywnego programu szkolenia, zawierającego treści, 

metody, formy szkoleniowe dopasowane do potrzeb edukacyjnych i doświadczeń uczestników 

szkolenia. Pozwoli to na ustalenie treści szkoleń, by były one zgodne z potrzebami organizacji 
oraz oczekiwaniami odbiorców szkoleń co do zakresu tematycznego działań szkoleniowych. 

4. Analiza powinna ocenić  potrzeby i zdiagnozować rozbieżności między stanem obecnym a 

pożądanym w zakresie przygotowania środowisk lokalnych objętych działaniami projektu do 
partnerskiego planowania i wdrażania usług publicznych na obszarze gmin objętych 

projektem. 

5. Wykonawca powinien wybrać najbardziej efektywne narzędzia badawcze spośród takich jak:  

wywiad zogniskowany, badanie ankietowe,  analiza wtórnych źródeł informacji (prasa lokalna 
i branżowa,  raporty, wyniki wcześniejszych badań i analiz),  arkusz diagnostyczny. 

Wykonawca nie jest ograniczony w/w narzędziami badawczymi i może zastosować 

dodatkowe w celu zwiększenia obiektywizacji wyników i uzyskania jak najbardziej trafnej 
diagnozy sytuacji. 

6. Zleceniobiorca opracuje  program doskonalenia kompetencyjnego obejmujący ramowe 

programy odpowiednich szkoleń, warsztatów, seminariów oraz ich rozplanowanie w czasie 
realizacji projektu tak, aby były one komplementarne do zakresu i tempa wdrażania projektu. 

7. Beneficjentami szkoleń i seminariów będą:  

a) pracownicy i przedstawiciele partnerskich jednostek samorządu terytorialnego 

i Zamawiającego, 
b) przedstawiciele organizacji obywatelskich, 

c) przedstawiciele lokalnej społeczności, wyłonieni w trakcie realizacji projektu, 

d) inne osoby wskazane przez Zamawiającego. 
8. Zakres tematyczny opracowania: 

a) analiza potrzeb szkoleniowych  - w formie opracowania nie przekraczającego 10 stron A4: 

- zasady współpracy w partnerstwie na rzecz rozwoju lokalnego,  

- metody konsultacji społecznej i partycypacji obywatelskiej,  
- metody świadczenia usług, ich standaryzacji i doskonalenia,  
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- wnioski, obejmujące: wskazanie grup  potencjalnych uczestników, zasięg terytorialny, 

wykazaną różnicę kompetencyjną pomiędzy stanem aktualnym a potrzebami w zakresie 

potrzeb merytorycznych. 
b) ramowy program szkoleniowy: 

- propozycje tematów i ramowy zakres szkoleń i seminariów dla beneficjentów  

niezbędnych do efektywnego wykonania zadania, 
- przewidywana ilość szkoleń (w tym warsztatów) - 5, seminariów - 2. 

9. W ramach realizacji zadania Wykonawca powinien w ramach kosztów zlecenia przewidzieć 

co najmniej jedną wizytę terenową na obszarze partnerstwa. 
10. Ostateczny tekst i forma analizy oraz programu ramowego muszą zostać uzgodnione z 

Zamawiającym. Materiały końcowe zostaną przygotowane w wersji papierowej i 

elektronicznej. Opracowanie musi być w całości dziełem autorskimi. Nie może być ono 

wykorzystywane w całości ani w części w innych dziełach przygotowywanych przez 
Wykonawcę. Zamawiający wymaga przeniesienia majątkowych praw autorskich do 

opracowanych materiałów zarówno na siebie, jak również Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego. Wszystkie materiały powstałe na  potrzeby niniejszego zadania powinny być 
oznaczone zgodnie wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego.  

 

IV. Wymagania formalne: 
a) wykształcenie  wyższe,  

b) co najmniej 10 letnie doświadczenie  zawodowe z zakresu wdrażania projektów z zakresu 

rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju lokalnego  w tym programowania szkoleń i innych 

działań edukacyjnych, wykonywania badań potrzeb szkoleniowych, prowadzenia szkoleń 
dla mieszkańców obszarów wiejskich.  

 

V. Złożona oferta powinna zawierać: 
a) nazwę/ imię i nazwisko i adres oferenta, 

b) ogólną koncepcję opracowania, 

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

d) 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 realizacja przedmiotu zamówienia.  

 

. 
Termin realizacji: do 18.11.2013 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” w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-

830 Pępowo z  opisem: „Oferta na wykonanie opracowania: „Analiza potrzeb szkoleniowych i 

programu doskonalenia zawodowego”. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres 
biuro@uslugipubliczne.pl pod warunkiem wysłania dokumentów także pocztą. 

mailto:biuro@uslugipubliczne.pl
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VI. Termin składania ofert mija 10 października 2013 roku. 
Bierze się pod uwagę datę wpłynięcia lub dostarczenia dokumentów pod wskazane adresy.  

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


