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Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności
w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”, realizowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
1) Zamawiający:
CARITAS Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81–805 Sopot
2) Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy:
Osoba do kontaktu: Małgorzata Niemkiewicz, mniemkiewicz@caritas.pl
3) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia (CPV):
Nazwa i kod CPV: kod CPV 73110000-6 Usługi badawcze
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i terminy wykonania zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3 ewaluacji dot. Świetlicy Ucznia
i Okienka Przedszkolnego prowadzonych przez gdańską Caritas w ramach projektu
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku.
ewaluacja 1.:
Działalność Świetlicy Ucznia i Okienka przedszkolnego w latach 2013-2014.
- kryteria ewaluacji:
* skuteczność – rozumiana jako zauważalne zmiany, jakie zaszły w dzieciach –
uczestnikach świetlicy i okienka
* trafność – dobór metod i narzędzi pracy do rzeczywistych potrzeb
i możliwości uczestników
* wpływ – rozumiany jako oddziaływanie obu struktur na najbliższe otoczeniu
uczestników
- metoda badawcza:
Analiza desk research wykonana w oparciu o dane zastane: na podstawie dokumentów
i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (m.in. sprawozdania, raporty,
dzienniki zajęć) oraz notatek i informacji zawartych w Internecie.
- termin wykonania ewaluacji i sporządzenia raportu:
30 kwietnia 2015
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ewaluacja 2.:
Działalność świetlicy Ucznia i Okienka Przedszkolnego w okresie marzec – maj 2015
(3 m-ce).
- kryteria ewaluacji:
* skuteczność – rozumiana jako zauważalne zmiany, jakie zaszły w dzieciach –
uczestnikach świetlicy i okienka
* trafność – dobór metod i narzędzi pracy do rzeczywistych potrzeb
i możliwości uczestników
* wpływ – rozumiany jako oddziaływanie obu struktur na środowisko
lokalne/dzielnicę
- metody badawcze:
Obserwacja nieuczestnicząca podczas zajęć w okienku (1 x w m-cu)
Wywiad grupowy z uczestnikami świetlicy (1 wywiad)
Wywiady grupowe z rodzicami/opiekunami dzieci ze świetlicy i okienka (2 wywiady)
Wywiady indywidualne/1 diada z osobami prowadzącymi świetlicę i okienko oraz
kierowniczką (3 wywiady)
Ankieta skierowana do wychowawców/nauczycieli uczestników świetlicy.
- termin wykonania ewaluacji i sporządzenia raportu:
15 czerwca 2015
ewaluacja 3.:
Działalność świetlicy Ucznia i Okienka Przedszkolnego w latach 2011 – 2015.
- kryteria ewaluacji:
* skuteczność – rozumiana jako zidentyfikowanie słabych i mocnych stron
interwencji
* wpływ – rozumiany jako oddziaływanie obu struktur na środowisko
lokalne/dzielnicę
* trwałość – rozumiana jako możliwość kontynuacji działalności świetlicy
i okienka po zakończeniu finansowania z RPO WP 2007-2013 oraz jako
utrzymanie się wpływu świetlicy i okienka w dłuższym okresie na procesy
rozwoju na poziomie dzielnicy Dolne Miasto
- metody badawcze:
Analiza desk research wykonana w oparciu o dane zastane: na podstawie 4 raportów
ewaluacyjnych (za rok 2011, 2012, 2 i 3 ewaluacja).
Wywiady indywidualne z osobami zarządzającymi: kierowniczką, koordynatorem
projektu i dyrektorem Caritas Archidiecezji Gdańskiej (3 wywiady)
Wywiady telefoniczne z przedstawicielami Miasta Gdańska z Wydziału Rewitalizacji (2
wywiady)
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Panel dyskusyjny z osobami reprezentującymi inne podmioty działające na terenie
dzielnicy (min. 5 osób).
Ankieta skierowana do przedstawicieli instytucji, organizacji i innych podmiotów
działających na terenie dzielnicy.
- termin wykonania ewaluacji i sporządzenia raportu:
31 czerwca 2015

W ramach ewaluacji do zadań ewaluatora będzie należało:
- opracowanie narzędzi badawczych dla 2. i 3. ewaluacji,
- przeprowadzenie badań,
- przygotowanie 3 syntetycznych raportów z ewaluacji,
- przygotowanie prezentacji PowerPoint lub Prezi z 3. ewaluacji,
- przedstawienie tabeli rekomendacji jako załącznika do 3. ewaluacji.
5) Warunki udziału w postępowaniu
Posiadanie niezbędnych kompetencji i doświadczenie w zakresie objętym
przedmiotem zlecenia. Konieczne jest złożenie oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji
umożliwiających zrealizowanie zamówienia oraz liczbie wykonanych ewaluacji
projektów społecznych.
6) Kryteria oceny:
- doświadczenie w zakresie zgodnym z zakresem zapytania (liczba przeprowadzony
ewaluacji)
- cena za wykonanie usługi (koszt całkowity brutto) = maks. 40 punktów
Ocena kryteriów dokonywana będzie w następujący sposób:
* punkty za doświadczenie przyznaje się w następujący sposób:
do 10 wykonanych ewaluacji – 5 pkt
od 11 do 20 wykonanych ewaluacji – 10 pkt
od 21 do 30 wykonanych ewaluacji – 15 pkt
od 31 do 40 wykonanych ewaluacji – 20 pkt
powyżej 40 wykonanych ewaluacji – 25 pkt
* punkty za cenę ofertową oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową
przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 40 pkt. Punkty dl pozostałych ofert
oblicza się wg wzoru:
(cena najniższa: cena danej oferty) x 40 pkt = ilość pkt dla danej oferty.
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Po podsumowaniu liczby punktów uzyskanych przez każdą z ofert we wszystkich
kryteriach otrzymana zostanie oferta z największą liczbą punktów czyli
najkorzystniejsza.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sytuacji,
gdy cena oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przekroczy kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na postępowanie.
7) Termin składania ofert.
Termin nadsyłania ofert upływa 03 marca 2015 r.
8) Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać
8.1) osobiście:
w recepcji Centrali Diecezjalnej Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot
(wejście od ul. Sikorskiego) w dniach pon-pt, godz. 8.00 – 16.00
8.2) pocztą tradycyjną na adres podany w pkt 7.1
liczy się data wpływu do Centrali Diecezjalnej Caritas Archidiecezji Gdańskiej
8.3) w wersji elektronicznej:
na adres mniemkiewicz@caritas.pl
Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
8) Czy dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych?
Nie.
Kompletna oferta powinna zawierać:
- formularz ofertowy
- oświadczenie o spełnianiu o posiadaniu kwalifikacji umożliwiających zrealizowanie
zamówienia oraz liczbie wykonanych ewaluacji projektów społecznych.
9) Załączniki
- wzór oferty i oświadczenia.
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FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny:
...................................................................................................................................................
tel:……………………………………............…..……. fax:………………………………………….……….………………
REGON:……………………………………….……… NIP:……………..……………………..…………………………….
Adres e-mail do korespondencji: …………………….….…@..........................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie przez Biuro CARITAS Archidiecezji Gdańskiej zapytania
ofertowego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie 3 ewaluacji przeprowadzenie
trzech ewaluacji elementów projektu: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku –
„Świetlica Ucznia” i „Okienko przedszkolne”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, przedkładam niniejszą ofertę
oświadczając, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu
ofertowym.
Oświadczam, że posiadam kwalifikacje umożliwiające mi rzetelne zrealizowanie
zamówienia.
Oświadczam, że wykonałam/wykonałem ………………… ewaluacji projektów społecznych.
Oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za cenę brutto ………..........................zł,
(netto:………………………… zł)
Oświadczam, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczam, że oferuję realizację zamówienia w terminie zgodnym z zapisami
zapytania ofertowego.

miejscowość, data

podpis Wykonawcy

