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z dnia 27.02.2013 r.

znak: FE.4231-1/12-3-1/JZ/2013

W związku z otrzymanymi· pytaniami dotyczącymi realizacji usługi: przeprowadzenie
ewaluacji
zewnętrznej
produktu - nowej metody aktywizacji osób długotrwale
bezrobotnych
opracowanej
w ramach
projektu
innowacyjnego
zamieszczamy
"STRATEGIĘ
WDRAŻANIA
PROJEKTU
INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO". Dokument ten zawiera informacje dotyczące realizacji projektu
innowacyjnego, cele i oczekiwane rezultaty oraz dane dotyczące testowania produktu.
Podajemy również dodatkowe informacje:
l. Planowany okres testowania produktu:
od stycznia 2013 do lipca 2014 (z tym że zakończenie
uczestnictwa w formach aktywnych przewidywane jest najpóźniej do m-ea czerwca 2014 r.).
2. Nie przewidujemy płatności częściowych, należność za usługę zostanie uiszczona po zrealizowaniu
całości zamówienia i przedstawieniu raportu z ewaluacji produktu.
3.

Sposób dokonania oceny ofert: przy przyznawaniu punktacji za poszczególne kryteria zastosowane
zostaną matematyczne obliczenia które stanowić będą podstawową zasadę oceny ofert:
l) oceniane
będą w odniesieniu
do naj korzystn iejszych warunków
przedstawionych
przez
Wykonawców w zakresie każdego kryterium,
2) za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów
ustaloną
w poniższym
opisie,
a pozostałe
będą oceniane
odpowiednio
do parametru
naj korzystn iejszego,
3) wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji od O do 100,
punkty zostaną przemnożone przez wagę kryterium,
4) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych
w oparciu o ustalone kryteria, wg tabeli:
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2.

3.

4.
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1 + 2 + 3 + 4 gdzie:
SPOSÓB WYLICZENIA

KRYTERIUM

1.

=

WAGA(%)

(Cn / Cof.b. x 100) x waga = pkt"

50

doświadczenie w pomiarach i
analizach badawczych w
obszarze polityki społecznej

Najwyższa ilość przeprowadzonych
badań wśród przedstawionych ofert!
ilość badań przedstawionych w
ofercie badanej x 100 x waga = pkt

20

wiedza/doświadczenie
zakresu projektów
innowacyjnych

Najwyższa ilość przeprowadzonych
badań wśród przedstawionych ofert!
ilość badań przedstawionych w
ofercie badanej x 100 x waga = pkt

20

Średnia arytmetyczna przyznanej
liczby punktów x waga = pkt

10

cena oferty

z

metodologia i harmonogram
badania ewaluacyjnego
Maksymalna

łączna

liczba wszystkich punktów możliwych do uzyskania
ofertę badaną = 100

przez

*Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b - cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 - wskaźnik stały,
50% - waga kryterium ceny.
5)

Punkty za kryterium "metodologia i harmonogram badania ewaluacyjnego" zostaną przyznane
w skali punktowej od Odo I00, waga kryterium 10% . W ocenie pod uwagę będą brane:
- metodologia i dobór prób badawczych - ocenione zostaną: wybór źródła danych zapewniających
kompleksowość i aktualność danych, wielkość prób badawczych, szczegółowy opis oraz logika
zaproponowanych metod i narzędzi badawczych, trafność pytań badawczych, zagadnień i analiz
w kontekście postawionego celu głównego i szczegółowych celów szczegółowych badania,
- harmonogram - częstotliwość spotkań zespołu badawczego z zespołem zarządzającym projektu,
ilość spotkań z uczestnikami projektu, rozplanowanie zadań w harmonogramie badania oraz wśród
członków zespołu badawczego, ramy czasowe wykonywania poszczególnych zadań, termin
rozpoczęcia oraz zakończenia badań oraz termin przedstawienia raportu z ewaluacji produktu.

4. Przewidywany czas na konsultację narzędzi badawczych oraz raportu końcowego:
- konsultacja narzędzi badawczych - od 2 do 3 dni
- konsultacje w sprawie raportu końcowego - ok. miesiąca.
5. W związku ze specyfiką ewaluacji produktu Zamawiający przewiduje zlecenie ewaluacji Wykonawcy
który będzie dysponował zespołem badawczym w którego skład będą wchodzili specjaliści
z doświadczeniem w zakresie badań polityki społecznej w tym projektów innowacyjnych.

W związku z dodatkowymi wyjaśnieniami do zapytania ofertowego przedłuża się termin złożenia ofert
do dnia 15 marca 2013 r. godz. 1500•
Jednocześnie dopuszcza się składnie ofert drogą elektroniczną na adres efs@pupsulecin.pl
pod
warunkiem przesłania skanu oferty. Równocześnie oferta powinna zostać przesłana pocztą tradycyjną
z datą stempla pocztowego nie przekraczającego terminu złożenia ofert. Jeżeli oryginał oferty nie
wpłynie do Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie do dnia 20.03.2013 r. oferta zostanie odrzucona.
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