Człowiek – najlepsza inwestycja!

Szczecinek, dnia 17.04.2014r.

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ
na zakup usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu
„Cooltura różnych szans”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu
ustawy Prawo Zamówieo Publicznych. Złożona oferta cenowa będzie podstawą do rozpoczęcia
negocjacji w trybie poza ustawą Prawo Zamówieo Publicznych (art. 4 pkt. 8 Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z
późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY:
Związek Romów Polskich
Ul. Wyszyoskiego 32
78 – 400 Szczecinek
NIP: 673-16-67-874
Tel/fax: (94) 37 250 98, 37 250 96

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:
Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu „Cooltura różnych szans”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Planowany termin realizacji badania ewaluacyjnego: 01.07.2014 – 30.09.2014.
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Celami szczegółowymi są:
Podniesienie kwalifikacji zawodowych 40 niepełnosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo Romów poprzez odbycie staży zawodowych.
Zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia 40 niepełnosprawnych, bezrobotnych i
nieaktywnych zawodowo Romów poprzez udział w poradnictwie zawodowym oraz
Indywidualnym Planie Działania opracowanym przez doradcę zawodowego.
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Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 40 niepełnosprawnych, bezrobotnych i
nieaktywnych zawodowo Romów (kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Polski) do 30.11.2014.

Realizator projektu:
Związek Romów Polskich, ul. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek
Tel. (94) 37-250-98, Fax. (94) 37-250-96
www.romowie.com
zrp.sekretarz@wp.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Człowiek – najlepsza inwestycja!

Zwiększenie szans na odbycie stażu kobietom romskim, które wychowują małoletnie dzieci,
poprzez zapewnienie dzieciom opieki w placówkach edukacyjno - wychowawczych w czasie
trwania stażu.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych niepełnosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo Romów poprzez sfinansowanie dla 6 osób kursu prawa jazdy kategorii B.
Wzrost świadomości otoczenia, w szczególności pracodawców, na temat możliwości zatrudnienia
osób niepełnosprawnych pochodzenia romskiego zamieszkałych na terenie Polski.

III.OPIS PRZEDMIOTU EWALUACJI:
1. Cele ewaluacji projektu
diagnoza barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych pochodzenia
romskiego;
diagnoza opinii i postaw wobec zatrudniania niepełnosprawnych osób pochodzenia romskiego;
2. Zakres badania
Badaniem objęci zostaną pracodawcy i stażyści biorący udział w zadaniu, a także Urzędy Pracy i
Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu całej Polski. Badanie będzie miało charakter poznawczy,
emocjonalny i behawioralny beneficjentów ostatecznych oraz przedstawicieli Urzędów Pracy i
Ośrodków Pomocy Społecznej, wobec zmian zachodzących w Polsce.
3. Wymagane metody/techniki badawcze:
Badanie zostanie zrealizowane w oparciu o analizy danych zastanych (desk research), wywiady,
ankiety/kwestionariusze.
Wykonawca może zaproponowad zastosowanie dodatkowych metod badawczych.
4. Kryteria ewaluacji:
Wykonawca dokona oceny zebranego materiału na podstawie następujących kryteriów
ewaluacyjnych:
- skuteczności,
- trafności,
- efektywności.
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5. Kluczowe pytania badawcze:
Pytania badawcze powinny dotyczyd barier i możliwości integracji zawodowej osób
niepełnosprawnych pochodzenia romskiego, a także opinii i postaw wobec zatrudniania
niepełnosprawnych osób z mniejszości romskiej.
Wykonawca może zaproponowad zastosowanie dodatkowe pytania badawcze.
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6. Prezentacja wyników badania:
W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy:
A. Raport metodologiczny, który będzie zawierał następujące elementy:
1. Szczegółowy opis procesu realizacji zamówienia ze wskazaniem harmonogramu oraz zakresem
obowiązków i podziałem odpowiedzialności członków zespołu ewaluatorów;
2. Szczegółowy opis metodologii (metod i technik badawczych);
3. Narzędzia badawcze przewidziane do wykorzystania w badaniu;
4. Szczegółowy opis sposobu doboru prób.
Dane pozyskane z badao ankietowych zostaną zakodowane i dostarczone w postaci tabel krzyżowych
w formacie MS EXCEL.
B. Wstępną wersję Raportu koocowego – 1 sztuka w wersji papierowej oraz 1 sztuka w wersji
elektronicznej na adres mailowy zrp.rynekpracy@wp.pl.
Termin dostarczenia: 30.08.2014r.
C. Ostateczną wersję Raportu koocowego wraz z dokumentami zawierającymi zgromadzony materiał
badawczy – 2 sztuki w wersji papierowej oraz 1 sztuka w wersji elektronicznej CD/DVD.
Termin dostarczenia: 12.09.2014r.
D. Multimedialną prezentację wyników badania. Prezentacja zostanie dostarczona w 1 egzemplarzu
w formacie MS Power Point na płycie CD/DVD.
Termin dostarczenia: 30.09.2014r.
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RAPORT KOOCOWY zawierał będzie następujące elementy:
1. Jednostronicowe podsumowanie.
2. Spis treści.
3. Wprowadzenie
4. Opis przedmiotu badania, celów badania.
5. Streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji.
6. Opis metodologii.
7. Prezentacja najważniejszych wyników badania.
8. Odpowiedzi na pytania badawcze.
9. Wnioski i rekomendacje, ze wskazaniem proponowanych działao oraz przypisanych im adresatów
zostaną przedstawione w formie tabeli.
10. Zgromadzony materiał badawczy (w formie załączników), w tym m.in:
wzory kwestionariuszy,
struktura beneficjentów ostatecznych,
lista dokumentów wykorzystanych w analizie desk-research.
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E. Gotowy, wydrukowany Raport Koocowy w ilości 500 sztuk.
Termin dostarczenia: 30.09.2014r.

Realizator projektu:
Związek Romów Polskich, ul. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek
Tel. (94) 37-250-98, Fax. (94) 37-250-96
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zrp.sekretarz@wp.pl
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Tabele/wykresy
Wymagane fizyczne cech Raportu koocowego:
42 strony z okładkami.
Format A4.
Papier kreda.
Okładka kreda zbindowana.
Pełen kolor.
Raport koocowy powinien byd opracowany w języku polskim. Ostateczny kształt raportu zostanie
ustalony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

7. Obowiązki Wykonawcy:
- Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego zgodnie z wytycznymi
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz niniejszego zapytania ofertowego;
- Wykonawca zobowiązuje się do sprawnej i terminowej realizacji zadania;
- Wykonawca będzie realizował w/w zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna zawierad:
pełne dane oferenta,
wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji badao ewaluacyjnych projektów dofinansowanych z
Unii Europejskiej (min. 2 badania ewaluacyjne projektów, proszę podad rodzaj i nazwę projektu,
zakres prowadzonej ewaluacji, termin realizacji badania) potwierdzony odpowiednimi
dokumentami,
opis propozycji realizacji opisanego wyżej badania (zakres badania wraz z proponowanymi
metodami/technikami badawczymi, harmonogram realizacji badania),
proponowaną cenę netto i brutto za realizacje badania.
Wszelkie prawa autorskie, w tym majątkowe prawo autorskie i zależne prawo autorskie powstałe w
wyniku niniejszego zamówienia nabywa Zamawiający.
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
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Wykonawca przedstawi pełną metodologie badania w ramach złożonej oferty. Metodologia badania
musi gwarantowad uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze.
Zamawiający oczekuje, że badanie zostanie wykonane z zastosowaniem wymienionych w zapytaniu
metod i technik badawczych. Wykonawca może zaproponowad zastosowanie dodatkowych pytao
badawczych oraz metod i/ lub technik badawczych.

Realizator projektu:
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie może udzielad zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo, w szczególności:
a) uczestniczącym w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadającym co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełniącym funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawającego w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

V. NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI:
a) formularz ofertowy Wykonawcy,
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1,
c) Wszystkie dokumenty załączone przez Wykonawcę do oferty w postaci kopii muszą zostad
potwierdzone za zgodnośd z oryginałem.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą następujące elementy:
cena – 40%,
doświadczenie Wykonawcy i ekspertów w realizacji badao ewaluacyjnych projektów
dofinansowanych z Unii Europejskiej (min. 2 badania ewaluacyjne projektów dofinansowanych z
Unii Europejskiej) – 25%,
zaproponowany sposób realizacji zadania (czy zaproponowany sposób realizacji zadania
uwzględnia wszystkie przewidziane metody badawcze oraz ewentualnie dodatkowe, czy
harmonogram realizacji prac pozwala na przedstawienie wyników prac zgodnie z terminami
podanymi w niniejszym zapytaniu) – 25%.
doświadczenie w realizacji badao ze społecznością romską – 10%
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Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu
ustawy Prawo Zamówieo Publicznych. Złożona oferta cenowa będzie podstawą do rozpoczęcia
negocjacji w trybie poza ustawą Prawo Zamówieo Publicznych (art. 4 pkt. 8 Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z
późn. zm.).

Priorytet I Poddziałanie 1.3.1
Projekt „Cooltura równych szans”

Realizator projektu:
Związek Romów Polskich, ul. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek
Tel. (94) 37-250-98, Fax. (94) 37-250-96
www.romowie.com
zrp.sekretarz@wp.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Człowiek – najlepsza inwestycja!

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Zainteresowanych prosimy o przesłanie oferty w terminie do 30.04.2014r. Oferty, które wpłyną po
tym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę prosimy dostarczyd osobiście lub pocztą na adres:
Związek Romów Polskich, ul. Wyszyoskiego 32, 78 – 400 Szczecinek
lub pocztą elektroniczną na adres: zrp.rynekpracy@wp.pl
z dopiskiem: Oferta na wykonanie badania ewaluacyjnego projektu „Cooltura równych szans”.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:
Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzid dodatkowe negocjacje z Oferentem, którego
oferta uznana została za najkorzystniejszą, w szczególności, jeśli wysokośd oferty przekroczy kwotę ,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyd na realizację zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, w szczególności, gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyd na realizację zamówienia.

ZATWIERDZIŁ:
Prezes Związku Romów Polskich
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Roman Chojnacki
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