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ZAPYTANIE

OFERTOWE

3/MW/2014

DOTYCZĄCE

ŚWIADCZENIA

USŁUGI

SZKOLENIOWEJ

W związku z realizacją projektu „MODEL WSPÓŁPRACY- STANDARDEM DZIAŁAŃ NGO I JST" przez
Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS w partnerstwie z Fundacją Integracji Społecznej
"ABRAMIS" i Powiatem Zgorzeleckim zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia
cyklu szkoleń z zakresu:
1) Współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie
tworzenia polityk publicznych
2) Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych
3) Infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do społecznej aktywności.
Zamówienie usługi będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (POKL, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2).
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec, KRS 0000349029
Kontakt w sprawie zapytania: mwspolpracy@gmail.com lub telefonicznie 786 854 875.
2. Przedmiot zamówienia:
Zakres szkolenia:
- współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych
problemów i wyzwań,
- wypracowanie zespołu wskaźników, które obrazują między innymi: warunki życia materialnego
mieszkańców, warunki mieszkaniowe, rozwój ekonomiczny i dostępność miejsc pracy, rozwój
edukacji i kultury, poziom aktywności obywatelskiej, zdrowie publiczne, jakość środowiska
naturalnego, nierówności społeczne,
- omówienie Lokalnych Strategii,
- konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe założeń projektów i aktów
normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć,
- opracowanie wspólnego planu w zakresie diagnozowania lokalnych problemów i jego wdrożenie,
- opracowanie procedury w zakresie konsultacji społecznych zawierającej m.in.: formy i sposoby
konsultacji społecznych, opracowanie wyników konsultacji społecznych i ich publikowanie, ewaluacja
procesu prowadzenia konsultacji,
-realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych,
-praktyczne pozyskiwanie dotacji i zarządzania projektami,
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-zasady inicjatyw lokalnych,
-stosowania klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych
-zasad tworzenia programów współpracy
-partnerstwa projektowe w realizacji zadań publicznych,
-procedury oceny efektywności i równej dostępności realizowanych zadań przez jednostki samorządu
terytorialnego i organizacje pozarządowe,
- systemy wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych.
Szkolenia obejmują 360 godz.
3. Termin i miejsce szkolenia:
27.02.2014r. - 02.03.2014r.
27.03.2014r. - 30.03.2014r.
24.04.2014r. – 27.04.2014r.
Informacje dotyczące kolejnych terminów będą udzielane w późniejszym czasie.
4. Wymagania wobec Oferenta:
- wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie administracji publicznej, ekonomii społecznej lub
pokrewnych,
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z zakresu współpracy NGO i JST, konsultacji
społecznych, diagnozowaniu lokalnych problemów, opracowywania procedur, planów lub Lokalnych
Strategii,
-znajomość Lokalnego Indeksu Współpracy,
-znajomość Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.),
-umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, sumienność.
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Oferent przedłoży: list motywacyjny,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, cv oraz
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Należy podać cenę brutto
za 1 godz. szkolenia.
5. Kryteria wyboru: kwalifikacje i doświadczenie 50%, cena 50%
6. Termin płatności – do 21 dni od daty przeprowadzenia ostatniego dnia szkolenia.
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7. Data, miejsce i forma nadsyłania ofert
Wymagane dokumenty można przesłać:
- drogą elektroniczną na adres: mwspolpracy@gmail.com
- pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na adres:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS, Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec
do dnia 20 lutego 2014r. do godziny 17.00 (liczy się data dostarczenia oferty, a nie jej nadania).
W przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona podpisana i opieczętowana, a
następnie przesłana w formie skanu.
8. Informacje dodatkowe:
Ocena wyboru trenera dokonana przez Komisję na charakter ostateczny.
Dokumenty aplikacyjne, w których nie zostanie podana cena brutto za godz. szkolenia nie będą
rozpatrywane.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie.
Zamawiający nie zwraca Oferentowi kosztów dojazdu do miejsca świadczenia usługi.
W przypadku nie wybrania Wykonawcy, w szczególności w przypadku braku ofert Zamawiający
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują żadnych
zobowiązań wobec Stron.
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