ZAPYTANIE OFERTOWE
NA OPRACOWANIE I MONITORING
„STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY WADOWICE GÓRNE NA LATA 2021-2025’’
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wadowicach Górnych zwraca się z poniższym zapytaniem ofertowym:
I.

Termin składania ofert
do 14.08.2020r.

II.

Nazwa oraz adres zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne 116
III.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem
zamówienia
jest
opracowanie
oraz
monitoring
„STRATEGII
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY WADOWICE GÓRNE NA
LATA 2021-2025’’
IV.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wadowice Górne na lata 2021-2025
zgodnie z art. 16 b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507 z późn. zm.) musi zawierać w szczególności:
1. diagnozę sytuacji społecznej;
2. prognozę zmian w zakresie objętym strategią;
3. określenie:
a. celów strategicznych projektowanych zmian,
b. kierunków niezbędnych działań,
c. sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
d. wskaźników realizacji działań,
e. analizę SWOT.
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wadowice Górne na
lata 2021 – 2025 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i innych, których celem jest
integracja w środowisku osób i rodzin szczególnego ryzyka – w oparciu o udostępniony
materiał. Wskazanie w jaki sposób i w jakich terminach będzie przeprowadzana ewaluacja i
monitoring strategii.
Strategia powinna zawierać:
1. Diagnozę stanu obecnego w oparciu o:
•
•
•

strukturę demograficzną społeczności,
sytuację i tendencje na lokalnym rynku pracy,
sytuację mieszkaniową i infrastrukturę,

•
•
•
•
•
•

sytuację edukacyjną,
opis stanu opieki zdrowotnej,
charakterystykę życia kulturalnego,
charakterystykę- grup społecznych,
stan i możliwości pomocy społecznej,
działalność organizacji pozarządowych.

2. Wskazanie celów strategicznych i operacyjnych, szczegółowych oraz konkretnych
obszarów (takich jak: uzależnienia, ubóstwo, bezdomność);
3. Wskazanie metod realizacji celów;
4. Ocenę efektu końcowego (monitoring, ewaluacja).
Na strategię składa się:
•
•

•
•

część analityczno-wprowadzająca uwzględniająca uzyskane dane, czytelne wykresy
obrazujące przebieg badania, zawierająca porównanie danych uzyskanych w wyniku
badań, z odbiciem identycznych zagadnień, danych z terenu kraju jako porównywalne;
część strategiczna – zawierająca główne problemy Gminy Wadowice Górne,
wynikające z przeprowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami
strategicznymi i operacyjnymi a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie
słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości Gminy Wadowice
Górne w zakresie analizowanych zagadnień.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wadowice Górne na lata
2021 – 2025– w ilości 3 sztuk w formie elektronicznej nagrane na płycie CD.
na przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji składa się wskazanie terminów, sposobów,
użytych narzędzi oraz wykonania raportu z przeprowadzonych działań w ramach tego
zadania.
Termin wykonania zamówienia oraz płatność

V.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia
30.11.2020r.
Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
faktury przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru egzemplarzy przedmiotu umowy przez
Zamawiającego.
VI.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4. wykonanie co najmniej 5 usług polegających na opracowaniu Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1-4 zamawiający oceni na
podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. VI
niniejszego rozeznania dostępnej oferty rynkowej.
VII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę na najniższą kwotę brutto. Jeżeli nie
będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert zawierają taką samą cenę Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą,
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
unieważnienia postępowania ofertowego, w przypadku gdy złożone oferty przekroczą limit
środków budżetowych przewidzianych przez Ośrodek na realizację tego zadania.
Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
VIII.

Wymagane załączniki do ofert

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy (załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego).
Złożone wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
IX.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2020r. do godz. 15.45 (decyduje data i godzina wpływu do
GOPS, a nie data stempla pocztowego) osobiście, za pośrednictwem ePUAP, drogą pocztową
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne (pokój nr 11), e-mail:
gops@wadowicegorne.pl z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadania pod nazwą
„OPRACOWANIE I MONITORING STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH GMINY WADOWICE GÓRNE NA LATA 2021-2025’’
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2020r. o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wadowicach Górnych - pokój nr 11.
Oferty sporządzone wadliwie, niekompletnie lub złożone po terminie pozostaną bez
rozpatrzenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wadowicach Górnych lub pod numerem telefonu 14 699 59 57 - osoba do kontaktu
Pani Marzena Wilk-Kierownik GOPS Wadowice Górne.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wadowicach Górnych
Marzena Wilk

