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Pępowo, 08.10.2013 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/POPT/2013 

 

Przygotowanie opracowań, „Struktura i program rozwoju partnerstwa oraz analiza 

wykonalności programu rozwoju partnerstwa” oraz „Raportu o efektach organizowania 

partnerstwa” 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 opracowań dotyczących gotowości partnerstwa Stowarzyszenia „Lokalna 

Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie do realizacji projektu: „Partnerstwo 

samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług 

publicznych”. Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania Ofertowego.  

2. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty zawierającej kompleksową koncepcję analizy 

z perspektywy założonych problemów badawczych z przedstawieniem sposobu realizacji 

badania, wraz z harmonogramem realizacji badania i ceną. 

 

IV. Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie wykształcenia i wiedzy: 

a. posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego nauk w zakresie geografii 

społeczno-ekonomicznej lub ekonomii lub nauk o zarządzaniu; 

b. posiadają wiedzę w zakresie problematyki współpracy terytorialnej i/lub usług 

publicznych, udokumentowaną co najmniej 5 publikacjami na ten temat 

w czasopismach naukowych/branżowych lub co najmniej 1 ekspertyzą w tym zakresie 

wykonaną dla samorządu województwa lub/i placówek naukowych; 

c. posiadają doświadczenie w zakresie redagowania co najmniej 3 raportów z 

ekspertyz/analiz/badań o charakterze społeczno – gospodarczym, w tym co najmniej 1 

dotyczącym usług publicznych; 

d. posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 3 wywiadów grupowych z 

partnerami społeczno-gospodarczymi; 

e. na potwierdzenie posiadania wykształcenia, wiedzy i doświadczenia określonych 

w podpunktach a. do c. Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, dokumenty 

umożliwiające weryfikację ich autentyczności. 

 

V. Złożona oferta powinna: 

a. zwierać nazwę i adres oferenta, 

b. odpowiadać zapisom Zapytania Ofertowego, 

c. być sporządzona w języku polskim, 

d. zawierać koncepcję ekspertyzy wraz z przedstawieniem metodologii badawczej 

i harmonogramem realizacji badania w podziale na poszczególne etapy, 
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e. zawierać CV wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, doświadczenie 

zawodowe, wykaz projektów badawczych/analitycznych w jakich kandydat brał 

udział, 

f. zawierać podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji”, 

g. być przesłana w wersji elektronicznej, sporządzona w edytorze tekstu umożliwiającym 

Zamawiającemu swobodne przetwarzanie bez ponoszenia w tym zakresie kosztów 

przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż dysponuje pakietem biurowym 

„Microsoft Office”. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu mogą zostać przesłane w formie skanów. 

h. zawierać 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: Struktura i program rozwoju partnerstwa, analiza wykonalności programu rozwoju 

partnerstwa (analiza mandatów i interesariuszy): 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

Raport o efektach organizowania partnerstwa: do 15 listopada 2014. 

 

 

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 opisem: „Oferta na  przygotowanie opracowania  „Struktura i programu rozwoju partnerstwa. 

Analiza wykonalności rozwoju partnerstwa” oraz „Raportu o efektach organizowania partnerstwa”.  

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

wysłania dokumentów także pocztą (w tym przypadku decyduje data nadania). 

 

 

VI. Termin składania ofert mija 18 października 2013 roku do godziny 15:00  
.  

 

 

W imieniu zamawiającego: 

    

Marian Poślednik 

      Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

      „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” 

w Pępowie 
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