ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie pilotażu narzędzi do pomiaru oddziaływania społęcznego, w ramach Zadania 6:
Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych
form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze monitoringu i ewaluacji, na potrzeby projektu
nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie
2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów
ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Termin i harmonogram realizacji badania
Do 31 marca 2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji umowy.
Formularz ofertowy należy przesłać na następujące adresy
mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.pl oraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl;
Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji, ul. Żurawia 4, Warszawa
Data składania ofert – 4 marca 2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE PILOTAŻU NARZĘDZI DO POMIARU
ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNEGO
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1. Cel zamówienia/zadania:
Zapewnienie ekspertów, doradców do przeprowadzenia pilotażu narzędzi do pomiaru
oddziaływania społecznego na potrzeby projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą
ekonomii społecznej w Polsce”.
2. Zakres zadania
2.1 Zapewnienie ekspertów, doradców do przeprowadzenia pilotażu narzędzi do pomiaru
oddziaływania społecznego na potrzeby projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą
ekonomii społecznej w Polsce.”
Do 31 marca 2020 przewiduje się pilotaż narzędzi w 9 wybranych podmiotach ekonomii społecznej
(w co najmniej 6 Przedsiębiorstwach Społecznych). Po podpisaniu umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu propozycję podmiotów, w których przeprowadzi pilotaż.
Pilotaż zostanie przeprowadzony na podstawie narzędzi przekazanych przez Zamawiającego
niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Zmawiający zapozna Wykonawcę z narzędziami i przeprowadzi szkolenie dotyczące sposobu
korzystania i uzupełniania formularzy.
Przyjmuje się, że do przeprowadzenia jednego pilotażu musi być zaangażowana minimum jedna
osoba – doradca/ekspert, tak aby zachować ciągłość analiz.
Pilotaż będzie polegał na wsparciu wybranych podmiotów ekonomii społecznej w uzupełneiniu
niezbędnych informacji. Zamawiajacy dostarczy dokumentację i formularze dotyczące trzech
wypracowanych narzedzi (Strategiczna Karta Wyników, Społeczna Stopa Zwrotu z Inwestycji,
Możnik lokladny).
Produktem końcowym zamówienia jest przekazanie wypelnionych narzedzi oraz dodatkowo
wypełnienie formularza oceniającego testowane narzędzia (do 10 pytań otwartych). Formularz
przygotuje Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość zorganizowania spotkania
podsumowującego pilotaż z realizatorami. Każde z trzech narzędzi powinno być wykorzystane
minimum w odniesieniu do 3 podmiotów.
Wynagrodzenie ekspertów będzie oparte na stawce jednostkowej za wykonanie jednego pilotażu,
przedstawionej przez Wykonawcę w ofercie.
3. Zasady współpracy
Wykonawca jest zobowiązany do:
- sprawnej i terminowej realizacji zadania, w tym uwzględniania w jego trakcie sugestii zgłaszanych
przez Zamawiającego, wprowadzania koniecznych korekt czy poprawek do wypełnionych narzędi,
- pozostawania w stałym kontekście z Zamawiającym;
- rozliczania wynagrodzenia ekspertów stawką godzinową w ujęciu miesięcznym.
4. Kryteria oceny:
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1) 60% - doświadczenie Wykonawcy
a) Posiadanie doświadczenia w postaci dysponowania min 2 ekspertami, świadczącymi uslugi
doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej.
- 10 punktów: 2 osoby z 3 letnim doświadczeniem doradczym na rzecz pes
- 20 punktów: 4 osoby z 3 letnim doświadczeniem doradczym na rzecz pes
- 0 punktów: w pozostałych przypadkach.
b) Doświadczenie w prowadzeniu monitoringu lub ewaluacji podmiotów ekonomii społecznej,
trwałości, produktywności i efektywności finansowej w ciągu ostatnich 24 miesięcy - maksymalnie
do 20 punktów:
- 5 punktów: do 3 monitoringów/ewaluacji
- 10 punktów: od 4 do 6 monitoringów/ewaluacji
- 15 punktów: od7 do 10 monitoringów/ewaluacji
- 20 punktów: powyżej 10 monitoringów/ewaluacji.

2) 40% - cena.
Cena powinna obejmować:
- cenę za przeprowadzenie 1 pilotażu
- cenę za przeprowadzenie 9 pilotaży

Oferta zawierająca najniższą cenę będzie punktowana najwyżej (40 pkt.) a każda następna wg. wzoru:
(pkt.) = (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty ) x 40.

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa firmy/Imię i nazwisko wykonawcy
..................................................
..………………………………
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Adres korespondencyjny, telefon
.....................................................
OFERTA
Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ul. Żurawia 4, Warszawa
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, dotyczące przeprowadzenia pilotażu narzędzi do pomiaru
oddziaływania społecznego, w ramach projektu System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii
społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w zapytaniu ofertowym.
Proponowana cena za przeprowadzenie 9 pilotaży: ........................ PLN brutto
Wymagania w zakresie doświadczenia wykonawcy - Załącznik nr 1 do Oferty.
…………………………………………………… ……………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Oferty
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dysponuję odpowienimi ekspertami i posiadam doświadczenie wystarczające
do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym dot.
przeprowadzenia pilotażu narzędzi do pomiaru oddziaływania społecznego.
a. Eksperci posiadający min. 3 letnie doświadczenie doradcze na rzecz pes
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Imię
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko

Opis doświadczenia

b. Doświadczenie w prowadzeniu monitoringu lub ewaluacji podmiotów
ekonomii społecznej, trwałości, produktywności i efektywności finansowej w
ciągu ostatnich 24 miesięcy
Nazwa podmiotu, na rzecz Krótki opis zakresu prowadzonych prac
którego prowadzony był
monitoring lub ewaluacja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

…………………………………….
Podpis Wykonawcy
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