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13.02.2014r.
ZAPYTANIE CENOWE
dotyczące opracowania "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2014-2020" w ramach projektu „Model współpracy - standardem działań NGO i JST".
I. Zamawiający:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec
fundacja.probus@gmail.com
Osoba do kontaktu: Anna Michalska, tel: (75) 77 615 05
II. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych pod kierunkiem zespołu
zadaniowego.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmuje:
1. OPRACOWANIE
Struktura strategii powinna obejmować minimum następujący zakres danych:
1.1. Podstawy prawne strategii;
1.2. Korelacja strategii z innymi strategicznymi dokumentami, krajowymi, wojewódzkimi,
powiatowymi;
1.3. Raport o stanie pomocy społecznej zawierający diagnozę stanu obecnego w powiecie
sporządzoną w oparciu o:
a. strukturę demograficzną społeczności,
b. sytuację i tendencje na lokalnym rynku pracy,
c. sytuację mieszkaniową i infrastrukturę,
d. sytuację edukacyjną,
e. opis stanu opieki zdrowotnej,
f. charakterystykę życia kulturalnego,
g. stan bezpieczeństwa publicznego,
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h. charakterystykę grup społecznych,
i. opiekę społeczną,
j. stan i możliwości pomocy społecznej (m.in funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie - struktura, zasoby i możliwości oraz bariery i przeszkody),
k. środowisko osób z niepełnosprawnością: ilość niepełnosprawnych z podziałem na stopnie
niepełnosprawności/niezdolność do pracy i egzystencji, dostępność przestrzeni publicznej
(dostępność terenów zabudowanych, dostępność transportu i infrastruktury, dostęp do informacji,
dostępność obiektów użyteczności publicznej i usług), działalność organizacji pozarządowych na rzecz
osób niepełnosprawnych, aktywność zawodowa niepełnosprawnych, dostosowanie miejsc pracy,
źródła utrzymania, edukacja/ kształcenie, współpraca jednostek działających na rzecz osób
niepełnosprawnych.
1.4. Analiza SWOT powiatu
1.5. Misja
1.6. Cele i kierunki działania - uzależnienia, ubóstwo, edukacja, finanse, infrastruktura, problemy
społeczne, społeczność lokalna;
1.7. Wybrane kierunki rozwoju polityki społecznej - komentarz do każdego kierunku, przyjęcie
priorytetów, podział środków ze względu na priorytety:
- dzieci i młodzież, seniorzy; niepełnosprawność; ubóstwo; bezdomność; uzależnienia;
przemoc; przestępczość; bezradność opiekuńczo-wychowawcza; długotrwała i ciężka choroba;
ochrona macierzyństwa; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
sieroctwo i inne wynikające z badania społeczeństwa.
1.8. Wdrożenie strategii działania podejmowane do realizacji służące poprawie sytuacji w ramach
danego obszaru; metody aktywizujące, integrujące, profilaktyczne, weryfikujące, wykluczające,
niwelujące;
1.9. Monitoring i ewaluacja
Uwagi: Raport przygotowany na podstawie badań przeprowadzonych z różnymi grupami
społecznymi, analiza problemów i potrzeb zarówno w chwili obecnej, jak i prognozowanych.
Wyznaczenie celów i konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
społecznym. Wskazanie wskaźników monitorowania stopnia realizacji strategii.
Dane statystyczne - struktura rodzajowa i ilościowa świadczeń z zakresu pomocy społecznej;
statystyka wybranych elementów pomocy społecznej w wykresach, struktura przestępczości i
bezpieczeństwa publicznego, dane dot. rodzinnej pieczy zastępczej, struktura bezrobocia i
instrumentów poprawy sytuacji.
2. SPORZĄDZENIE w formie pisemnej - po akceptacji zespołu zadaniowego Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych (100 egzemplarzy w formie drukowanego w pełnym kolorze
raportu), dodatkowo raport na płycie CD (przygotowane w formie umożliwiającej prezentację danych
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- MS Power Point, jak i w wersji do druku). Razem z opracowaną strategią przekazanie całej
dokumentacji jej sporządzenia - z badań oraz procesu tworzenia.
Wykonawca zobowiązany jest również do zaprezentowania i omówienia opracowanej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Zamawiającemu. Podczas opracowywania strategii
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z zespołem zadaniowymi i uwzględnienia uwag i zmian
sugerowanych przez w/w zespół.
IV. Termin realizacji zamówienia: 40 dni.
V. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
VI. Termin płatności – do 21 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku. Zamawiający informuje o
braku możliwości przedpłaty.
VII. Wymagania od wykonawców (załącznik do formularza oferty):
Do formularza oferty należy dołączyć:
- potwierdzony za zgodność z oryginałem wpis do organu rejestrowego, np. wyciąg z Krajowego
Rejestru Sądowego, inny właściwy rejestr (np. ewidencja działalności gospodarczej) lub inny
dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób
upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta;
- szczegółowy opis posiadanego doświadczenia w zakresie opracowywania strategii, prowadzenia
analiz, badan i innej dokumentacji – z uwzględnieniem przeznaczenia (zakresu tematycznego) w/w
opracowań i odbiorców usług.
VIII. Data, miejsce i forma nadsyłania ofert:
Ofertę należy złożyć do 25 lutego 2014r. do godz. 18.00 pocztą, kurierem lub elektronicznie (w
formie skanu podpisanych dokumentów) na adres:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS, Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec
e-mail: fundacja.probus@gmail.com
Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta winna być
podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert pocztą lub kurierem na kopercie
należy umieścić napis "Zapytanie cenowe na opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych". Liczy się data wpływu formularza oferty wraz z załącznikami do siedziby
Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że:
Ocena otrzymanych ofert dokonana przez Komisję na charakter ostateczny.
Oferty nie zawierające ceny nie będą rozpatrywane.
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podawania
przyczyny. W przypadku nie wybrania Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego
rozpoczęcia procedury zapytania cenowego.
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FORMULARZ OFERTY
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
II. Nazwa i adres Oferenta:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
III. Nazwa przedmiotu zamówienia
………………………………………………………………………………………………………………………...
IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Nazwa usługi

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

V. Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego
zastrzeżeń. Ponadto oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie
zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

VI. Załączniki do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty:
1. .....................................................................................................................

2. .....................................................................................................................

............................... ........................
miejscowość i data

..........................................................................
podpis i pieczęć Oferenta
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