ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 14 TYS. EURO.

Nabór eksperta/ki/ów do opracowania 2 ekspertyz mających na celu sformułowanie zaleceń
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa
prawnego i obywatelskiego w ramach projektu systemowego pt. Opracowanie kompleksowych
i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce,
realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału
trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora.

1. Zamawiający
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania jest nabór eksperta/ki/ów do opracowania 2 ekspertyz dotyczących
sformułowania zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących organizacji
i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego skierowanych:
a) na poziom powiatu,
b) na poziom województwa.
Zalecenia mają być skierowane do władz samorządowych (odpowiednio szczebla powiatowego
i wojewódzkiego). Propozycja ww. zaleceń ma opierać się na rozwiązaniach modelowych
i rekomendacjach dla polityki państwa zawartych w opracowaniu: „System nieodpłatnego
poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, opracowanych w ramach projektu
systemowego pt. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa
prawnego i obywatelskiego w Polsce, realizowanego w ramach POKL, Priorytet V Dobre rządzenie,
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe
dla trzeciego sektora.
Zalecenia powinny w sposób syntetyczny odzwierciedlać wnioski płynące z realizacji ww. projektu
systemowego. Zalecenia powinny być oparte o trzy koncepcje, o których mowa w modelu oraz
powinny być przygotowane dla każdej z nich oddzielnie. Ponadto powinny być sformułowane
w sposób przejrzysty i czytelny.

3. Wykonawca zadania
Wykonawcą zadania może być podmiot, który posiada doświadczenie w zakresie tworzenia
ekspertyz/analiz w zakresie polityk publicznych, praktyki funkcjonowania samorządu terytorialnego
(odpowiednio szczebla powiatowego i wojewódzkiego) oraz doświadczenie związane z obszarem
poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
W celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia Wykonawca powinien dostarczyć wykaz
wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.

4. Termin realizacji zadania
W terminie do 14 lutego 2014 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępną wersję ekspertyzy
mającej na celu sformułowanie zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących
organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego, w wersji elektronicznej
i papierowej (2 egzemplarze). Ostateczna wersja ekspertyzy zostanie dostarczona Zamawiającemu
do dnia 28 lutego 2014 r.
Wykonawca dokona prezentacji ostatecznej wersji ekspertyzy w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.

5. Oferta
Oferta zawierać powinna:
- CV,
- dokumentację potwierdzającą doświadczenie w zakresie wymogów
w przedmiotowym zapytaniu,
- krótki opis koncepcji, na podstawie której opracowana będzie ekspertyza.

przedstawionych

W przypadku złożenia oferty dotyczącej zarówno ppkt. a i b wskazanych w pkt 2. Opis przedmiotu
zamówienia, oferta musi składać się z dwóch osobnych części, osobno dla zaleceń z poziomu
powiatu i województwa. Również kwota wykonania zaleceń musi zostać rozgraniczona.

6. Termin składania ofert
Oferty należy przesłać na adres Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Ekspertyza
dot. poradnictwa prawnego i obywatelskiego” oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail:
malgorzata.saracyn@mpips.gov.pl w terminie do dnia 7 stycznia 2014 r. (decyduje data stempla

pocztowego i data wpływu na adres e-mail).

7. Kryteria wyboru oferty
O wyborze oferty będą decydowały następujące kryteria:
- doświadczenie oferenta,
- koncepcja opracowania ekspertyzy,
- cena.
Wybór eksperta/ów nastąpi na podstawie analizy nadesłanych ofert przez komisję złożoną
z pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Po wyborze Wykonawcy, zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków i ceny
zamówienia.

7. Kontakt
Wszelkich informacji merytorycznych
i organizacyjnych udziela:
Adam Zaręba, Małgorzata Saracyn
tel. (22) 693 48 81, (22) 693 46 18
fax. (22) 663 46 60
e-mail: adam.zareba@mpips.gov.pl,
malgorzata.saracyn@mpips.gov.pl
* Podpisanie umowy cywilno-prawnej z wybranym podmiotem nastąpi po uzyskaniu zgody
Instytucji Pośredniczącej II stopnia na realizację działania.

