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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EURO netto 

 

1. Opracowanie ekspertyzy dotyczącej oceny możliwości wprowadzenia dwuetapowego systemu 

oceny wniosków/ofert w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

 

2. Tło  

Od 2009 r. FIO jest realizowane jako Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 

2009-2013.  

W debacie dotyczącej funkcjonowania PO FIO pojawiają się głosy proponujące wypracowanie, 

alternatywnych względem obecnie obowiązujących, procedur wdrażania FIO, w tym systemu oceny 

wniosków/ofert. Dwuetapowy system oceny wniosków/ofert jest jednym z możliwych rozwiązań  

w kolejnych latach funkcjonowania FIO. 

 

3. Zleceniodawca 

Departament Pożytku Publicznego 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa. 

4. Wymagania 

 potencjał umożliwiający przygotowanie ekspertyzy, 

 doświadczenie w opracowywaniu analiz, ekspertyz i dokumentów o charakterze programowym 

oraz strategicznym, 

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

ze szczególnym uwzględnieniem tematyki składania i oceny ofert, 

 znajomość zasad funkcjonowania PO FIO 2009-2013.  

 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy dotyczącej oceny zasadności i możliwości 

wprowadzenia dwuetapowego systemu oceny wniosków w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Powinna ona umożliwić: 

1. Ustalenie czy dwustopniowy system oceny wniosków/ofert jest rozwiązaniem już stosowanym. 

W jakich programach? 

2. Dokonanie identyfikacji problemów i wad obecnie funkcjonującego systemu oceny. 

3. Dokonanie analizy korzyści nowego rozwiązania (dwustopniowego systemu oceny 

wniosków/ofert) z punktu widzenia instytucji dokonującej oceny. 

4. Oszacowanie kosztów związanych z wprowadzeniem dwustopniowego systemu oceny 

wniosków/ofert.  

5. Dokonanie analizy korzyści oraz wad i ograniczeń dwustopniowego systemu oceny 

wniosków/ofert dla oferentów. 
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6. Ustalenie zasadności wprowadzenia takiego rozwiązania w FIO - adekwatność w tym 

konkretnym programie, z uwzględnieniem kształtu programu, jego skali, dokumentów 

regulujących jego funkcjonowanie (np. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego), sposobu 

finansowania (formuła rezerwy celowej).  

7. Określenie, jakie warunki (w tym merytoryczne, organizacyjne, techniczne) musiałyby zostać 

spełnione po stronie oferentów, ekspertów oceniających oferty, Instytucji Zarządzającej, żeby 

dwustopniowy system oceny wniosków/ofert mógł być wdrożony. 

8. Analizę roli fiszki projektowej w dwuetapowym systemie oceny wniosków/ofert. 

9. Przedstawienie rekomendacji dotyczących roli i wpływu dwuetapowego systemu oceny na proces 

składania i oceny ofert. 

 

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Oferent może zaproponować dokonanie analizy także innych 

zagadnień związanych z tematem ekspertyzy. 

 

6. Termin realizacji 

 
W terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt 

ekspertyzy. 

W terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną 
wersję ekspertyzy.  

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

(w 2 egzemplarzach).  

Wykonawca dokona prezentacji ekspertyzy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

7. Oferta powinna zawierać 

 

Podmiot powinien złożyć ofertę zawierającą: 

 koszt wykonania ekspertyzy (cena netto i brutto), 

 opis doświadczenia* i potencjału Wykonawcy , doświadczenie członków ew. Zespołu**.  

 

*   wykaz zrealizowanych przez oferenta ekspertyz w ostatnich 3 latach, z wyszczególnieniem 

ekspertyz o podobnej tematyce. 

** CV osób, które będą zaangażowane w przygotowanie ekspertyzy. 

 

8. Kryteria wyboru ofert 

 

 doświadczenie Wykonawcy w zakresie przygotowania analiz/ekspertyz, potencjał umożliwiający 

realizację powierzonego zadania – 60%, 

 cena – 40%. 

 

8. 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 – 

dwustopniowa ocena wniosków/ofert w FIO” oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

kamil.bobek@mpips.gov.pl w terminie do dnia 7 grudnia 2012 r. (decyduje data wpływu). 
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9. Źródła informacji 

W celu uzyskania danych niezbędnych do realizacji badania, Wykonawca powinien zapoznać się  

z następującymi dokumentami: 

a) Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, 

b) Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich od 2009 do 2012 r., 

c) Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015, 

d) projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. 

 

10. Kontakt 

Informacji udziela Pan Kamil Bobek: e-mail: kamil.bobek@mpips.gov.pl, tel.: 22 693-48-00. 


