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ZAPYTANIE

OFERTOWE

W związku z artA ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zm.) oraz na podstawie Regulaminu Udzielania zamówień
publicznych finansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000,00 EUR. zwracamy się z zapytaniem
ofertowym o cenę usługi
I. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie, ul. Lipowa 18b, 69-200 Sulęcin.
II. Przedmiot
zamówienia:
przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej produktu - nowej metody
aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych opracowanej w ramach projektu innowacyjnego.
CPV: 79315000-5 usługi badań społecznych
Usługa będzie realizowana w ramach projektu pn. "PI-PWP TRANSADAPT" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie
6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie
6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
III. Termin realizacji zamówienia: marzec 2013 r. - sierpień 2014 r.
Badanie ewaluacyjne będzie prowadzone w czasie testowania produktu,
nastąpi bezpośrednio po zakończeniu testowania produktu.

opracowanie raportu końcowego

IV. Kryterium oceny ofert.
Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:
I. cena (50%)
2. doświadczenie w pomiarach i analizach badawczych w obszarze polityki społecznej (20%)
3. wiedza/doświadczenie z zakresu projektów innowacyjnych (20%)
4. metodologia i harmonogram badania ewaluacyjnego (10%)
V. Istotne warunki zamówienia:
I. Cel ewaluacji: ocena czy wypracowane w projekcie innowacyjne podejście jest lepsze, skuteczniejsze
i bardziej efektywne kosztowo od stosowanych dotychczas podejść w kwestii rozwiązywania problemu
długotrwałego bezrobocia
oraz przedstawienie ostatecznych wyników badania w formie raportu
końcowego.
2. Zadaniem ewaluatora jest przeprowadzenie pomiarów oraz dobór metod ewaluacyjnych, stworzenie
odpowiednich
narzędzi,
analiza
zebranego
materiału,
opracowanie
raportu
ewaluacyjnego
z rekomendacjami w odniesieniu do produktu finalnego.
Do szacowania wyników należy zastosować kryteria: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność
i trwałość. W odniesieniu do proponowanych kryteriów pytania kluczowe to:

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA SH!ATEGIJ\ SPOJN~CI

Projekt współfinansowany

a)
b)
c)

d)
e)

4.

UNIA EUROPEJSKA

Lubushie

~-..
~

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Warte zachodu

ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

Trafność - czy i w jakim stopniu produkt odpowiada na realne potrzeby osób długotrwale
bezrobotnych?
Efektywność - czy wpracowany produkt jest bardziej efektywny niż stosowane dotychczas
rozwiązania?
Skuteczność - czy produkt jest skuteczny i czynniki mające wpływ: organizacja procesu wsparcia,
zastosowane
metody, odpowiednie
przygotowanie
kadry?, czy możliwe jest zwiększenie
skuteczności proponowanych metod i pod jakimi warunkami?
Użyteczność - czy podejmowane działania odpowiadają na potrzeby lokalnego rynku pracy, w jakim
stopniu są dopasowane do problemów grupy docelowej?
Trwałość - czy i w jakim stopniu prawdopodobne jest funkcjonowanie produktu po zakończeniu
real izacj i projektu?

Źródła informacji:
a) Grupy docelowe biorące udział w testowaniu produktu: odbiorcy (60 osób długotrwale
bezrobotnych) oraz użytkownicy (8 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie).
b) Wstępna wersja produktu finalnego - "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych".
c) Statystyczna analiza sytuacji kobiet i mężczyzn długotrwale bezrobotnych w powiecie sulęcińskim
w latach 2007-2011.
d) Analiza i diagnoza problemu długotrwałego bezrobocia w powiecie sulęcińskim. Wyniki badań raport końcowy.
e) Dokumentacja wypracowana podczas testowania produktu (karty samooceny bezrobotnego, karta
oceny sporządzana przez trenera, plan kwalifikacyjny, rozmowa wstępna oraz końcowa do modułu
promocja zdrowia, sprawozdanie z modułu, paszport kompetencji, ankiety itp., oraz dokumentacji
dot. przydatności nowych metod i sposobu ich wdrażania (notatki, protokoły, zdjęcia).

5. Opracowanie raportu ewaluacxjnego
- raport ewaluacyjny powinien być sporządzony w postaci opisowej w formie pisemnej w dwóch
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na CD. Raport powinien składać się w szczególności
z następujących elementów:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

opis przedmiotu ewaluacji,
kryteria oceny,
pytania ewaluacyjne,
opis zastosowanych metod badawczych,
opis próby badawczej,
opis wyników badania (wraz z ich analizą
interpretacją, przedstawionych również za pomocą
wykresów),
g) wnioski i rekomendacje,
h) wszystkie materiały przygotowane w trakcie badania (m.in. kwestionariusze, raporty) powinny być
opatrzone godłem UE oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją
o współfinansowaniu
badania ze środków UE, w formie zapisu: Badanie ewaluacyjne
wspóifinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Użyte
emblematy i sformułowania muszą być zgodne z zasadami wizualizacji PO KL.

6.

Warunki wzięcia udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
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posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Wymagana jest kserokopia wpisu do KRS lub zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

b) posiadają wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu badań dotyczących rynku pracy. W celu
potwierdzenia spełnienia wymogu jest złożenie wykazu prowadzonych badań (Załącznik nr 2).
c)

dysponują odpowiednim potencjałem
zamówienia (Załącznik nr 3 i 4).

technicznym

oraz osobami

zdolnymi

do wykonywania

7.

Wykonawca powinien charakteryzować
się znajomością dokumentów
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki,
dokumenty
dostępne
są
pod
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx.

8.

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w
polityki społecznej w tym projektów innowacyjnych.

9.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu,
iż będzie dysponował
zasobami
niezbędnymi
do realizacji
zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

pomiarach

analizach

programowych Programu
adresem
internetowym:

badawczych

w obszarze

VI. Sposób przygotowania oferty.
Oferta powinna być złożona na druku stanowiącym Załącznik nr l i zawierać:
l. cenę brutto - kompletnej usługi ewaluacji (z wyszczególnieniem ceny netto + VAT),
2. harmonogram wraz z metodą badań i zastosowanych technik,
3. wykaz członków zespołu badawczego oraz wykazanie doświadczenia.
Do oferty należy załączyć wymagane Załączniki nr 2 - 4 oraz inne wymagane dokumenty.
VII. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie (pok. nr 13) lub pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
ul. Lipowa 18b.
69-200 Sulęcin
Na kopercie należy umieścić napis:
"Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej produktu - nowej metody
aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych opracowanej w ramach projektu innowacyjnego".
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 11 marca 2013 r. godz. 1500.
Wynik zapytania ofertowego zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.transadapt.pl

.
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie ma prawo swobodnego wyboru podmiotu, z którym
rozpocznie negocjacje o udzielenie zamówienia lub rezygnacji z zakupu usługi bez podania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego
w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm.
J(

27.02.2013 r.

OYREK1Uo/

iwictowego

Urzęd

Pracy

w Sulęcinie
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b) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
III. Usługę

będącą

przedmiotem

niniejszego

zapytania

wykonamy

samodzielnie

/

z

udziałem

podwykonawców"
Wykonanie zamówienia (określić zakres/część) zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

W przypadku, gdy zakres/część zamówienia zostanie powierzona
odpowiedzialność za należyte wykonanie całości zamówienia.
IV. METODOLOGIA

I ORGANIZACJA

PRZEPROWADZENIA

l.

Cel i zakres przedmiotu zamówienia:

2.

Opis metodologii doboru prób badawczych:
. Ikosc
" proponowanyc h pro'b ba dawczvc h:
wie
Techniki badawcze

Lp.
1.
2.

................................................
. ...............................................

-'o

...............................................

...,

3. Szczegółowy opis metodologii

podwykonawcom,

ponosnny

pełną

EWALUACJI
.
w tym

Respondenci
których dotyczy
próba

Liczebność próby do
danego badania

i sposób realizacji zadania:

a) metody i narzędzia badawcze:

.

b) harmonogram realizacji ewaluacji:

Zakres prac do wykonania wraz z opisem
sposobu wykonania

Lp.

c)

Termin
realizacji

informacje o sposobie prezentacji wyników badania:
- opracowanie raportu

4. Dodatkowe informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za realizację

.
.

=mepotrzebne skreślić
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całość oferty wraz z załącznikami.

ofertowego

załączamy

następujące

dokumenty:

Załączniki:
l. .
2
3
4

.
.
.

Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § l ustawy Z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z
późno zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania
niniejszego zamówienia publicznego.

...........................

dnia

.

pieczęć i podpis upoważnionej osoby
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Załącznik Nr 2
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZUSLUG
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
na przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej produktu - nowej metody aktywizacji osób
długotrwale bezrobotnych opracowanej w ramach projektu innowacyjnego realizowanego w ramach
projektu pod nazwą "PI-PWP TRANSADAPT" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy.

Nazwa usługi, opis/ilość uczestników
badania
Lp.

(związany z przedmiotem zamówienia
tj. polegający
na świadczeniu
na
zlecenie
innego
podmiotu
usługi
badań w obszarze polityki społecznej
w tym
z zakresu
projektów
innowacyjnych) .

............................ , dnia
miejscowość

Wartość

Daty wykonania

Odbiorcy

usługi

(od miesiąc/rok

(brutto, zł.)

do miesiąc/rok)

(podmioty zlecające
świadczenie usługi) adres, telefon

r.
podpis i pieczątka imienna upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli)
Wykonawcy
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Załącznik Nr 3
pieczęć wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ

ZAMÓWIENIE

przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej produktu - nowej metody aktywizacji osób długotrwale
bezrobotnych opracowanej w ramach projektu innowacyjnego realizowanego w ramach projektu pod
nazwą "PI-P WP TRANSADAPT" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy.

Lp.

Imię i nazwisko

Wykształcenie i
kwalifikacje

Opis doświadczenia
zawodowego niezbędnego do
wykonania zamówienia

Zakres czynności powierzonych do
wykonania

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Załącznik nr 4
pieczęć wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW
DO UDOSTĘPNIENIA OSÓB
NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
(nie dotyczy osób zatrudnionych przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę)
Ja
.
zobowiązuję się do oddania do dyspozycji niżej wymienionych osób niezbędnych do wykonania zamówienia
w ramach postępowania na realizację usługi:
przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej produktu - nowej metody aktywizacji osób długotrwale
bezrobotnych opracowanej w ramach projektu innowacyjnego realizowanego w ramach projektu pod
nazwą "PI-P WP TRANSADAPT" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy.
Lp.

Nazwisko i imię

miejscowość, data

Kwalifikacje / uprawnienia

Zakres wykonywanych

czynności

pieczęć i podpis osoby składającej oświadczenie

Uwaga:
Jeśli osoba wypełniająca występuje tylko w swoim imieniu - wpisuje swoje imię i nazwisko oraz podpisuje się pod
zobowiązaniem.
W imieniu podmiotów gospodarczych zatrudniających w. w. osoby zobowiązanie wypełniają osoby umocowane
prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.
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