ZAPYTANIE OFERTOWE
na przegląd polityk publicznych pod kątem indekscaji w zakresie ekonomii społecznej, w ramach
Zadania 6: Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji
nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze monitoringu i ewaluacji, na potrzeby
projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej,
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów
ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Termin i harmonogram realizacji badania
Do 31 stycznia 2021 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji umowy.
Formularz ofertowy należy przesłać na następujące adresy
mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.pl oraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl;
Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji, ul. Żurawia 4, Warszawa
Data składania ofert - to będzie 7 dni od zawieszenia
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA PRZEGLĄD POLITYK PUBLICZNYCH POD
KĄTEM ICH INDEKSCAJI W ZAKRESIE EKONOMII SPOEŁCZNEJ

1. Cel zamówienia/zadania:
Celem raportu jest przegląd 10 wybranych polityk publicznych pod kątem potencjalnej roli
ekonomii społecznej jako kreatora mechanizmów rozwojowych w obrębie danej polityki.

2. Termin i harmonogram realizacji badania
31 stycznia 2021 r. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy.
Wykonawca przekaże wstępne wersje ekspertyz na 20 dni roboczych przed terminem zakończenia
umowy. Następnie Zamawiający ma 7 dni roboczych na zgłoszenie uwag, które Wykonawca
zobowiązany jest nanieść w ciągu kolejnych 5 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza także kolejną
rundę poprawek, która łącznie nie może trwać dłużej niż 8 dni roboczych.

3. Sposób realizacji badania
Realizacja badania obejmować będzie pogłębiony przegląd i refleksie nad miejscem ekonomii
społecznej w mechanizmach rozwojowych danej polityki publicznej. Chodzi w szczególności o
analizę „na rzecz” danej polityki publicznej w zakresie związanym z ekonomią społeczną.
Zamawiający zakłada, że przegląd dotyczył będzie następujących polityk:
1.

polityka społeczna (subdziedziny – polityka rodzinna, w tym wspieranie rodziny i
piecza zastępcza, usługi społeczne (włączenia społecznego, pomocy społecznej,
spieranie osób z niepełnosprawnościami),

2.

promocja i ochrona zdrowia,

3.

edukacja (formalna, nieformalna, pozaformalna), szkolnictwo wyższe, nauka,

4.

polityka rynku pracy, reintegracja zawodowa i społeczna poprzez pracę,

5.

kultura i dziedzictwa narodowego,

6.

kultura fizyczna i turystyka,

7.

polityka klimatyczna,

8.

polityka gospodarcza (subdziedziny – przedsiębiorczość, wspieranie nowoczesnych
technologii),

9.

aktywność obywatelska,

10. mieszkalnictwo (subdziedzina - rewitalizacja przestrzeni zamieszkanej).
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Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę polityki będącej podstawą
przeglądu – po przestawieniu uzasadnienia. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
Analiza w ramach poszczególnych polityk uwzględniać powinna obecność ekonomii społecznej na
różnych etapach kształtowania się analizowanych polityk:
programowania,
implementowania,
analizy wyzwań i scenariuszy rozwojowych,
ewaluacji rezultatów.
Opracowanie składać się powinno z odrębnych rozdziałów poświęconych poszczególnym politykom,
opatrzony wstępem i zakończeniem wskazującym na horyzontalne wnioski.
Podstawowa metoda to analiza danych zastanych, na podstawie danych zebranych przez Wykonawcę.
Jedną z metod będzie także przeprowadzenie badań jakościowych, w tym przeprowadzenie wywiadów
z przedstawicielami instytucji kluczowych ze względu na wdrażanie polityk publicznych w zakresie
ekonomii społecznej, a także wywiadów z osobami uzyskującymi wsparcie. Wywiady mają
odpowiedzieć m.in. na pytanie odnośnie do napotkanych trudności w realizacji KPRES, oddziaływania
wdrażanych rozwiązań na Beneficjentów.
Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może zaproponować własny schemat – do akceptacji
Zamawiającego. Dodatkowo, Wykonawca wygłosi do 2 prezentacji na temat raportu w okresie do 6
miesięcy od momentu jego ukończenia wraz z opracowaniem na potrzeby tych spotkań prezentacji
multimedialnej – na prośbę Zamawiającego.

4. Zasady współpracy
Wykonawca jest zobowiązany do:
sprawnej i terminowej realizacji zadania, w tym uwzględniania w jego trakcie sugestii
zgłaszanych przez Zamawiającego, wprowadzania koniecznych korekt czy poprawek,
pozostawania w stałym kontekście z Zamawiającym,
konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z realizacją badania.
5.
Kryteria oceny:
I.80% - doświadczenie Wykonawcy

a. Osoba posiadająca tytuł co najmniej doktora z zakresu nauk społecznych lub o
polityce publicznej specjalizująca się w ocenie skuteczności i efektywności
polityki publicznej:
15 punktów tytułem co najwyżej dr specjalizującej się w ocenie
skuteczności i efektywności polityki publicznej
do 30 punktów dla osoby z tytułem dr hab. specjalizującej się w ocenie
skuteczności i efektywności polityki publicznej
0 punktów w pozostałych przypadkach.
b.

Liczba publikacji nt. analiz w zakresie polityki publicznej lub jej podstawowych
wyzwań (artykuły naukowe lub publikacje książkowe z ISBN) – maksymalnie do 50
punktów

-

do 10 punktów: do 5 publikacji
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-

do 20 punktów: od 6 do 10 publikacji
do 30 punktów: od 11 do 15 publikacji
do 40 punktów: od 16 do 20 publikacji
do 50 punktów: powyżej 20 publikacji

II. 20% - cena, zgodnie ze wzorem: (pkt.) = (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty ) x 20.

4

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa firmy/Imię i nazwisko wykonawcy
..................................................
..………………………………
Adres korespondencyjny, telefon
.....................................................
OFERTA
Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ul. Żurawia 4, Warszawa
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, dotyczące przeprowadzenia przeglądu polityk publicznych pod
kątem indeksacji w zakresie ekonomii społęcznej, w ramach projektu System partycypacyjnego
zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.
Proponowana cena za opracowanie przeglądu: ........................ PLN brutto
Wymagania w zakresie doświadczenia wykonawcy - Załącznik nr 1 do Oferty.
…………………………………………………… ……………………………………

Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do Oferty
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dysponuję odpowienimi ekspertami i posiadam doświadczenie wystarczające
do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym dot. Przeglądu
polityk publicznych pod kątem indeksacji w zakresie ekonomii społęcznej.
a. Osoba posiadająca tytuł co najmniej doktora z zakresu nauk społecznych lub o
polityce publicznej specjalizująca się w ocenie skuteczności i efektywności
polityki publicznej:
Imię i nazwisko
Tytuł
Opis specjalizacji

a. Lista publikacji nt. analiz w zakresie polityki publicznej lub jej podstawowych
wyzwań (artykuły naukowe lub publikacje książkowe z ISBN)
Tytuł publikacji,
Kró tki opis zakresu tematycznego
wydawnictwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
…………………………………….
Podpis Wykonawcy
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