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Pępowo 19.09.2013 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/POPT/2013 

 

Przygotowanie opracowania pn. „Potencjał współpracy międzysektorowej i partycypacji 

obywatelskiej” 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 „Potencjał współpracy międzysektorowej i partycypacji 

obywatelskiej” na podstawie 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). 

2. Zakres tematyczny opracowania: 

a) charakterystyka sektora społecznego i gospodarczego oraz form współpracy 

międzysektorowej, 

b) analiza partycypacji obywatelskiej w planowaniu rozwoju,  

c) zmiany w strukturze i aktywności partnerów społecznych w ostatnich 3 latach i ich 

znaczenie dla planowania rozwoju, 

d) opis kompetencji partnerów społecznych w zakresie świadczenia usług publicznych, 

e) ocena perspektyw (szanse oraz bariery) zwiększania partycypacji obywatelskiej w 

planowaniu rozwoju, włączania partnerów społecznych w zadania z zakresu świadczenia 

usług publicznych oraz współpracy międzysektorowej. 

3. Etapy realizacji zadania przez Wykonawcę: 

a) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu wstępnej koncepcji badań – lista pytań 

badawczych, konceptualizacja, wykorzystywane źródła danych oraz metody/techniki 

badawcze (z przyporządkowaniem źródeł danych oraz metod/technik do pytań 

badawczych), 

b) przygotowanie finalnej koncepcji badań uwzględniającej sugestie zgłoszone przez 

Zamawiającego do wstępnej koncepcji badań, 

c) realizacja badań empirycznych, 

d) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu wstępnej wersji opracowania 

końcowego, zawierającego prezentację wyników badań oraz wnioski i rekomendacje,  

e) przygotowanie finalnej wersji opracowania uwzględniającej sugestie zgłoszone przez 

Zamawiającego do wstępnej wersji opracowania końcowego. 

4. Zawartość opracowania: 

a) spis treści 

b) streszczenie, 

c) nota metodologiczna, 

d) prezentacja wyników badań, w tym m.in. w układzie zakresu tematycznego opracowania, 

e) podsumowanie obejmujące wnioski i rekomendacje. 
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5. Wymagania dodatkowe Zamawiającego: 

a) oczekuje się zastosowania w realizowanych badaniach przynajmniej trzech 

uzupełniających się metod/technik badawczych, w tym analizy źródeł zastanych oraz 

dwóch metod/technik reaktywnych. Ostateczny wybór metod/technik badawczych 

wymaga akceptacji przez Zamawiającego.  

b) wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji narzędzi 

badawczych, które będą miały być zastosowane w badaniach. 

c) zaleca się, by Wykonawca uwzględnił włączenie w realizację badań (np. w zakresie 

pomocy techniczno-organizacyjnej) pracowników punktów kontaktowo-informacyjnych 

działających na obszarze realizacji projektu. 

 

IV. Wymagania formalne: 

a) co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie socjologii, 

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

ekonomicznej, 

c) doświadczenie w zakresie redagowania co najmniej 3 raportów z ekspertyz/analiz/badań 

socjologicznych dotyczących samorządów terytorialnych, gospodarki lub przedsiębiorstw, 

d) doświadczenia zawodowe: min. 5 lat, w tym 3 lata pracy w obszarze doradztwa 

społeczno-gospodarczo lub zatrudnienie w instytucjach szkolnictwa wyższego (na 

stanowisku dotyczącym działalności naukowej lub dydaktycznej). 

 

 

V. Złożona oferta powinna: 

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:  do 31.01.2014 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: Potencjał współpracy międzysektorowej i partycypacji obywatelskiej”. 

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 28 września 2013 r. 

 

 

W imieniu zamawiającego: 

    

Marian Poślednik 

      Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

      „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” 

w Pępowie 

 

 

 

 

 

 

 


