
 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r.  

na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji 

 

 

Szanowni Państwo. 

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Kolberga 

32, 09-407 Płock (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 

pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 

ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 

 

I. CEL EWALUACJI 

Celem ewaluacji jest weryfikacja efektów realizacji Projektu, badanie postępu realizacji celów i rezultatów, ukierunkowane na 

uzyskanie akredytacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Działania ewaluacyjne mają przyczynić się do zapewnienia 

wysokiej jakości usług oraz uzyskania akredytacji przez OWES. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

73110000-6 Usługi badawcze; 79419000-4 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji. 

Rodzaj zamówienia: usługa. 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 20 lutego 2013r. do dnia 30 listopada 2014r. 

Szacunkowy miesięczny wymiar czasu pracy: średnio 40 godzin/miesiąc na podstawie umowy zlecenia. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych. 

 

Do obowiązków osoby pełniącej funkcję Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji będzie należeć w szczególności: 

 Zapoznanie się z założeniami Projektu oraz umową o dofinansowanie realizacji projektu, 

 Przygotowanie wspólnie z koordynatorem ewaluacji metodologii badań ewaluacyjnych, w tym narzędzi badawczych 

umożliwiających pomiar jakości projektu i realizowanych form wsparcia, 

 Przeprowadzanie ankiet wśród uczestników projektu na początku i zakończenie każdej z zaplanowanych form wsparcia tj. 

szkoleń, doradztwa oraz na zakończenie udziału w projekcie. 

 Sporządzanie zbiorczych zestawień wyników badań ankietowych w formie wymaganej przez koordynatora ewaluacji (np. excell- 

zestawienia tabelaryczne + wykresy), 

 analiza danych statystycznych i monitoring bieżący wskaźników, 

 Bieżąca współpraca z pracownikami etatowymi, personelem wykonującym zadania na podstawie umów cywilno-prawnych oraz 

innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia; 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która osobiście będzie pełnić w Projekcie funkcję 

Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, spełniającą łącznie następujące wymagania: 

 posiada wykształcenie min. średnie, 

 posiada doświadczenie polegające na przeprowadzeniu ewaluacji w co najmniej jednym projekcie współfinansowanym przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

b. nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku ww. powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie 

spełni któregokolwiek z warunków zostanie wykluczony z postępowania.  

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), 

b) oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), 

c) informacja dotycząca wykształcenia oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia osoby, która będzie 

osobiście pełnić w Projekcie funkcję Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

d) klauzulę o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z procedurą zapytania ofertowego, zgodnie 

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” Czytelny podpis. 

3) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

4) Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę/ 

osoby upoważnioną/e do podpisania oferty z oświadczeniem "za zgodność z oryginałem”.  

5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

6) Ofertę należy złożyć w dowolnie wybranej przez Wykonawcę formie przekazu: 

 w formie pisemnej na adres Biura Projektu, ul. Kolberga 32, 09-407 Płock. 

 w formie skanów pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@owes.eu. 

7) Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Beata Puda, e-mail: beata.puda@wp.pl, tel. 604 044 419. 

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w terminie min. 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie internetowej, tj. do dnia 

18 lutego 2013r., do godz. 18.00. Oferty, złożone (przesłane) po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 

 

Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy zaoferowane w ofercie – 100 % 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższym wynagrodzeniem za 1 godzinę pracy. 

Zamawiający prześle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. 

 

VII. TRYB OCENY OFERT 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

 żądania od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wymaganych dokumentów, 

 sprawdzania prawdziwości przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 

informacji. 

 

VIII. Zasady rozliczeń 

Rozliczenie za realizację zamówienia będzie prowadzone w walucie polskiej (PLN). 

Warunki płatności: wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 

po prawidłowym wystawieniu rachunku/faktury VAT i po odbiorze raportów przez Zamawiającego, nie wcześniej niż po otrzymania 

środków finansowych na realizację Projektu. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Zaoferowane w ofercie „Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę pracy” nie będzie podlegało zmianie w okresie obowiązywania umowy, 

również w przypadku ustawowego podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz musi obejmować wszelkie koszty 

Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 tys. euro bez podatku od towarów i usług (VAT). 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Wytycznych 

Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (wersja 

Wytycznych z dnia 14.08.2012 r.). 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Centrum Innowacji 

Społeczeństwa Informacyjnego 

Biuro Projektu: 

ul. Kolberga 32, 09-407 Płock 

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko 

Wykonawcy: 
 

Adres (siedziba) Wykonawcy:  

Tel.:  

Fax:  

e-mail:  

 

OFERTA 

NA PEŁNIENIE FUNKCJI SPECJALISTY DS. MONITORINGU I EWALUACJI 

 

w ramach realizacji Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 

Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 

Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. 

 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, 

2) zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, 

3) pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

4) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych: 

 

 

 

Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy: ………………………………………………………………… zł brutto 

 

 

 

 

 

 

……………………………….……………,………………………………………………………………. 

Miejscowość, data   podpis osoby upoważnionej   

do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  

PEŁNIENIE FUNKCJI SPECJALISTY DS. MONITORINGU I EWALUACJI 

w ramach realizacji Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 

Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 

Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. 

oświadczam, że: 

nie pozostaję we wzajemnych powiązaniach osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegających w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
 
 

……………………………….……………  , ………………………………………………………………. 

Miejscowość, data   podpis osoby upoważnionej   

               do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

Informacja dotycząca wykształcenia oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia  

osoby, która będzie osobiście wykonywać zamówienie 

 

1. Imię i nazwisko osoby, która będzie osobiście pełnić funkcję Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.1. Wykształcenie:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.2. Doświadczenie osoby, która będzie osobiście pełnić funkcję Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, polegające na 

przeprowadzeniu ewaluacji co najmniej jednego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 

Lp. 
Tytuł Projektu,  

w którym została przeprowadzona 
ewaluacja 

Beneficjent (Projektodawca) 
Okres wykonania 

ewaluacji  
[od-do] 

    

 
 

 

 

……………………………….……………,………………………………………………………………. 

Miejscowość, data   podpis osoby upoważnionej   

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 


