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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Zamówienie publiczne, do którego nie stosuje się ustawy  
Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości poniŜej 14 000 euro. 

 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie wskaźnika jakościowego, metodologii pomiaru oraz 

przeprowadzenie badania oceniającego realizację celu głównego PO FIO: „Zwi ększenie 
udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych 
prowadzących działalność poŜytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach 
kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk 
publicznych”. 
 
 

Cel badania: 
Celem jest zbudowanie wskaźnika i metodologii do pomiaru celu głównego PO FIO 

2009-2013, który poprzez przeprowadzone badanie oceni na ile jest on realizowany. 
Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji wskaźników PO FIO 2009-2013 sformułowano 
wniosek o ich niewystarczającym zakresie i koncentracji na zbyt wąskim ujęciu. 
Pochodną takiej sytuacji jest potrzeba rozszerzenia wskaźników realizacji PO FIO 2009-2013 
o nowy wskaźnik jakościowy, przy jednoczesnym opracowaniu metodologii pomiaru oraz 
realizacji badania. 
 

Uzasadnienie realizacji badania  
System wskaźników określony dla PO FIO 2009-2013 w istotny sposób wpływa na 

jakość zarządzania Programem, w tym wpływa na wybór projektów, które są zatwierdzane do 
realizacji. Odpowiednio dobrane wskaźniki powinny umoŜliwi ć pomiar postępów celu 
głównego oraz celów szczegółowych Programu. Istnienie spójnego wewnętrznie systemu 
wskaźników pozwoli na właściwą realizację PO FIO 209-2013, a tym samym wpłynie na 
efektywność wydatkowania środków publicznych. 

Wskaźniki realizacji celów Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2009-2013 są szczegółowo opisane w dokumencie programowym pt. Program Operacyjny 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.  

 
Zakres badania 
Swoim zakresem badanie powinno obejmować: 

a) Sformułowanie wskaźnika jakościowego mierzącego cel główny PO FIO 2009-2013, 
rozszerzającego istniejące dwa wskaźniki, jednocześnie adekwatnego, kompletnego, 
spójnego, trafnego, uŜytecznego; 

b) Opracowanie metodologii pomiaru rzeczowego wskaźnika; 
c) Przeprowadzenie badania – wyznaczenie wartości bazowej i docelowej (na rok 2013). 

 
Odbiorcy wyników ekspertyzy: 
- Instytucja Zarządzająca PO FIO 2009-2013 – Departament PoŜytku Publicznego w 

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
- Komitet Monitorujący PO FIO 2009-2013  
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Metodologia 
Od wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania. 

Wykonawca badania powinien zaproponować w ofercie: ogólną koncepcję badania, metodę 
oraz techniki, które planuje wykorzystać, w trakcie realizacji badania, wielkość próby 
badawczej i sposób jej doboru. 
 
Minimum metodologiczne powinno obejmować: 

1) Panel ekspertów; 
2) Badanie ankietowe – zebranie opinii osób (dobór celowy) będących kluczowymi 

aktorami III sektora: liderzy organizacji pozarządowych, eksperci, naukowcy 
zajmujący się problematyką III sektora i społeczeństwa obywatelskiego. 
Minimum zwróconych odpowiedzi – 150. 

 
Podana wyŜej propozycja narzędzi badawczych nie jest wyczerpująca.  
W trakcie realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym. 
 

Od Wykonawcy oczekuje się: 
� sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym; 
� konsultowania metodologii badania i narzędzi badawczych; 
� pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (wyznaczenia osoby do kontaktów 

roboczych, spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny i e-mail) 
� informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach 

istotnych z punktu widzenia realizacji badania. 
 

2. Harmonogram, przedstawienie wyników 
Rozpoczęcie badania nastąpi z dniem zawarcia umowy. Wykonawca w ofercie musi 

przedstawić dokładny harmonogram badania przedstawiając etapy realizacji badania w ujęciu 
tygodniowym, zawierający przewidywany harmonogram prac ze wskazaniem zadań 
realizowanych w trakcie wykonywania badania oraz spotkań konsultacyjnych z 
Zamawiającym wraz z liczbą dni przeznaczonych na ich wykonanie, ale bez 
wyszczególniania konkretnych dat, które będą uzaleŜnione od dnia zawarcia umowy. 
 
Wykonawca zobowiąŜe się do przedstawienia raportu metodologicznego oraz raportu 
końcowego z badania.  
a) Raport metodologiczny zawierać będzie koncepcję badania, opis metodologii i projekt 
zaproponowanych narzędzi badawczych oraz plan organizacji pracy badawczej. Wersja 
robocza raportu dostarczona będzie przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni od zawarcia 
umowy, a wersja ostateczna w ciągu 3 tygodni od zawarcia umowy (w wersji elektronicznej i 
w wersji papierowej - 1 szt.). 
b) Raport końcowy zwierać będzie: 

1. Streszczenie zawierające wszystkie najwaŜniejsze wnioski  
2. Stronę tytułową i spis treści; 
3. Wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych załoŜeń i celów badania); 
4. Opis zastosowanej metodologii (koncepcji badania i zastosowanych metod 

badawczych); 
5. Opis wyników badania oraz ich analizę i interpretację (wyniki przedstawione będą 

równieŜ w formie graficznej). Rozdziały analityczne powinny zawierać 
podsumowania i wnioski cząstkowe; 
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6. Wnioski i rekomendacje, wraz z proponowanym sposobem ich wdroŜenia – 
posumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru; 

7. Aneksy (w tym aneksy przedstawiające zestawienia danych oraz narzędzia 
badawcze). 

Wersja robocza raportu końcowego dostarczona będzie w ciągu 10 tygodni od zawarcia 
umowy, a jego wersja ostateczna w ciągu 12 tygodni od dnia zawarcia umowy (w wersji 
elektronicznej oraz w wersji papierowej – szt. 2) 
 

3. Źródła informacji  
W celu uzyskania danych niezbędnych do realizacji badania, wykonawca powinien 

zapoznać się z następującymi dokumentami: 
a) Program Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, 
b) Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r., 
c) Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 
 

4. Wykonawca 
Od Wykonawcy oczekuje się:  

- doświadczenia w badaniach społecznych; 
- doświadczenia w badaniach ewaluacyjnych obejmujących opracowanie bądź analizę 

wskaźników dla interwencji publicznych; 
- znajomości problematyki trzeciego sektora i dialogu obywatelskiego.  

 
5. Kryteria wyboru oferty  
�  koncepcja badania – spójność propozycji metodologicznej – 40% 
�  doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia badań społecznych i 

ewaluacyjnych – 25% 
�  cena - 35% 

 
6. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty naleŜy przesyłać na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. 
Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, do dnia 26.05.2010 r. włącznie (decyduje data 
stempla pocztowego). Ofertę naleŜy przesłać równieŜ w formie elektronicznej na adres: 
krzysztof.pilecki@mpips.gov.pl (tytuł przesyłki i wiadomości: Wskaźnik celu głównego PO 
FIO 2009-2013). 
 

7. Kontakt  
Krzysztof Pilecki, tel. 0-22 693-48-29, fax. 022 693-46-60. 

 


