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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dla zamówienia publicznego poniżej 30 000 EURO netto 

 

 

  

 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 (P FIO 2014-2020) jest 

propozycją kontynuacji funkcjonowania oferty programowej skierowanej do sektora 

organizacji pozarządowych, po pozytywnych doświadczeniach wynikających z realizacji 

Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005–2007, rezerwy 

celowej budżetu państwa w roku 2008 pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009–2013. P FIO na lata 2014-2020, 

nakierowany jest na wzrost udziału obywateli i organizacji pozarządowych w kształtowaniu  

i realizacji polityk publicznych. Program ma za zadanie wspierać inicjatywy w sferze pożytku 

publicznego kształtujące warunki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  

Nawet najlepsze pomysły nie gwarantują sukcesu, jeżeli projektodawcy nie zastosują 

się do wymagań obowiązujących dla danego naboru ofert. Wypełnienie oferty  

w Generatorze Ofert FIO bez uprzedniej analizy potrzeb, prawidłowego doboru grupy 

docelowej, rozplanowania działań i strategii do osiągnięcia celów projektu może 

spowodować, że oferta będzie nielogiczna, co może powodować  obniżenie punktacji a  

w konsekwencji brak dofinansowania.  

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach P FIO wymaga wielu 

przygotowań. Najczęściej trudnością dla projektodawców staje się kwestia doboru metody 

planowania i realizacji zamierzonych przedsięwzięć. Broszura stanowiąca przedmiot 

niniejszego zamówienia ma dostarczyć potencjalnym oferentom oraz podmiotom, które 

otrzymały dofinansowanie, wiedzę i praktyczne rozwiązania z zakresu planowania oraz 

realizacji projektu w konkursie FIO. 
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1. Opracowanie broszury dotyczącej planowania oraz realizacji projektu w 

konkursie organizowanym w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

2014-2020 

2. Tło 

3. Zleceniodawca 
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 doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz opracowywaniu dokumentów 

projektowych,  

 praktyczne lub/i teoretyczne doświadczenie w zakresie problematyki trzeciego 

sektora,  

 doświadczenie przy pisaniu lub/i realizacji projektów FIO, 

 znajomość zasad funkcjonowania P FIO 2014-2020.  

 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie broszury* dotyczącej planowania oraz 

realizacji projektu w konkursie FIO. Zawartość merytoryczna broszury powinna być zgodna  

z dokumentacją konkursową tj. w szczególności z ofertą realizacji zadania publicznego oraz 

kryteriami określonymi w karcie oceny merytorycznej (kryteria formalne, kryteria 

horyzontalne i merytoryczne). Wykonawca powinien zadbać o atrakcyjność przekazu 

informacji (zrozumiała i zwięzła treść, przejrzystość, czytelny układ informacji) oraz oprawę 

graficzną dokumentu (atrakcyjna szata graficzna – wykresy, rysunki, tabele, ilustracje).  

*istnieje możliwość opracowania poszczególnych części broszury 

 

W terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu projekt broszury.  

W terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu ostateczną wersję broszury.  

Wykonawca dostarczy broszurę w wersji elektronicznej (e-mail oraz CD) oraz 

papierowej (w 2 egzemplarzach).  

Wykonawca dokona prezentacji broszury w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

Podmiot powinien złożyć ofertę zawierającą:  

 opis potencjału członków zespołu (doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz 

opracowywaniu dokumentów projektowych, praktyczne lub/i teoretyczne doświadczenie  

w zakresie problematyki trzeciego sektora, doświadczenie przy pisaniu lub/i realizacji 

projektów z FIO, znajomość zasad funkcjonowania P FIO 2014-2020)*, 

 koncepcję merytorycznego opracowania dokumentu (proponowana struktura dokumentu), 

 koszt wykonania broszury (cena netto i brutto). 

 

*CV osób, które będą zaangażowane w przygotowanie broszury. Elementy wskazane w opisie 

potencjału członków zespołu powinny zostać wyraźnie wyodrębnione w CV. 

4. Wymagania 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

6. Termin realizacji 

7. Oferta powinna zawierać 
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a. Potencjał Wykonawcy: 

 doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz opracowywaniu dokumentów projektowych 

– 10 % 

 praktyczne lub/i teoretyczne doświadczenie w zakresie problematyki trzeciego sektora – 

10 %  

 znajomość zasad funkcjonowania P FIO 2014-2020 – 10 % 

 doświadczenie przy pisaniu lub/i realizacji projektów z FIO – 10 % 

b. Koncepcja merytorycznego opracowania dokumentu – 30 % 

c. Cena – 30%  

 

 

Oferty należy przesłać na adres e-mail: marta.szelagowska@mpips.gov.pl w temacie 

maila wpisując  „Broszura – zarządzanie projektem w konkursie FIO”  w terminie do dnia 21 

czerwca 2015 r. (decyduje data wpływu). 

 

 

W celu uzyskania danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Wykonawca powinien 

zapoznać się z następującymi dokumentami:  

a) Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020,  

b) Projekt Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 r. 

 

 

Informacji udziela Pani Marta Szelągowska: e-mail: marta.szelagowska@mpips.gov.pl, tel.: 

22 693-47-92. 

8. Kryteria wyboru ofert 

9. Termin składania ofert 

10. Źródła informacji 

 

10. Kontakt 

 


