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Oborniki, 15.03.2011
Powiat Obornicki
ul. 11 Listopada 2a
64-600 Oborniki
sekretariat@oborniki.starostwo.gov.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usługi ewaluacji projektu nr POKL.05.02.0100-048/10 pt.: „Europejska jakość w administracji samorządowej”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
I. Dane Zamawiającego
Powiat Obornicki z siedzibą 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki
Reprezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach:
Adam Olejnik - Starosta
Andrzej Okpisz – Wicestarosta,
NIP 606-007-23-31
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Piotr Sitek, tel. (61) 29 73 119, sekretarz@oborniki.starostwo.gov.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ewaluacja projektu „Europejska jakość w administracji
samorządowej” realizowanego przez Powiat Obornicki, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu zgodnie z celami NSS, NSRO, POKL, jest poprawa jakości świadczonych usług przez 16
JST poprzez wdrożenia modelu CAF w tych JST do końca marca 2012 roku.
Projekt realizowany jest od 01.10.2010 do 31.03.2012.
Głównym celem przygotowania raportu ewaluacyjnego jest ocena, w jakim stopniu realizacja projektu
przyczyni się do osiągnięcia jego celu głównego. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie
analizy realizacji rezultatów określonych w projekcie. Przedmiot zamówienia obejmuje zatem:
a) Ewaluację rezultatów twardych projektu, wyrażonych wskaźnikami:
b) Ewaluację rezultatów miękkich projektu, wyrażonych wskaźnikami:
Ewaluacja dla niniejszego projektu przebiegać będzie w sposób ciągły – od początku jego realizacji, do
zakończenia. Obejmować będzie:
- ewaluację powyższych rezultatów przed rozpoczęciem wdrażania modelu CAF w poszczególnych
Urzędach na podstawie ankiet przygotowanych przez beneficjenta projektu (Powiat Obornicki)
-
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- ewaluację powyższych rezultatów w okresie 2 m-cy po wdrożeniu modelu CAF w poszczególnych
Urzędach, oraz na zakończenie i podsumowanie projektu (II – III 2012 rok) – na podstawie
dokumentacji powdrożeniowej i ankiet przygotowanych przez beneficjenta projektu (Powiat Obornicki)
- ewaluację jakości realizowanych działań: konsultacji, szkoleń, warsztatów – na podstawie ankiet
przygotowanych przez beneficjenta projektu (powiat Obornicki)
Po zakończeniu ewaluacji powinien powstać raport ewaluacyjny składający się z dwóch części: stan
początkowy (raport otwarcia) oraz ewaluacja końcowa ex post (skuteczność działań w projekcie w
odniesieniu do realizacji wszystkich założonych celów, a także badanie jakości zrealizowanych w
ramach projektu zadań).
Proces ewaluacji należy przeprowadzić wg kryteriów: trafności, efektywności, skuteczności
oddziaływania, trwałości efektów - dobranych działań w stosunku do określonych w projekcie celów.
III. Miejsce i termin składania ofert, harmonogram wyboru oferty
Termin składania ofert upływa 22.03.2011 o godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego w postaci wypełnionych
załączników do niniejszego zapytania ofertowego (wersja elektroniczna wysłana do Państwa mailową z
adresu: caf@dgpmc.pl w dniu 15.03.2011). Oferty można składać osobiście w siedzibie firmy, pocztą,
faksem lub mailowo.
W dniu 22.03.2011 do godz. 16.00, na podstawie kryterium wyboru oferty, zostaną wyłonieni oferenci.
25.03.2010 zostaną podpisane umowy z wybranymi oferentami.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, chyba że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne
ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia, którzy będą ich podwykonawcami za zgodą Zamawiającego.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
V. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium oceny ofert jest cena (wartość netto) – 100%
VI. Termin wykonania zamówienia
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Ewaluacja projektu przebiegać będzie w sposób ciągły, w związku z czym obejmuje cały okres
realizacji projektu.
VII. Sposób składania ofert, porozumienia się z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty – załącznik nr 1 wraz z podpisanym Oświadczeniem
wykonawcy – załącznik nr 2.
Zgłoszona oferta musi zawierać:
- cenę netto za wykonanie ewaluacji,
- opis sposobu prezentacji danych i wyników badania oraz opisu sposobu opracowania raportów
początkowych i raportu końcowego (poewaluacyjnego),
- informacje dotyczące wykonanych prac z podobnego zakresu.
Wszelkiego
rodzaju
oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia,
informacje
itp.
(zbiorczo
„Korespondencja”), Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej: osobiście, pocztą,
mailowo lub faksem. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do
Zamawiającego przed upływem terminu.
Załączniki:
1.Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
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