ZAPYTANIE OFERTOWE
Przeprowadzenie badań i analiz ewaluacyjnych dotyczących zarządzania i wdrażania
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
Zleceniodawca na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
nieprzekraczającą w PLN równowartości netto 30 000 euro.

I.

Tło zamówienia

W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO) – najważniejszy, finansowany ze środków krajowych,
instrument finansowy trzeciego sektora. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest
kontynuacją Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w
latach 2009-2013 oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego w latach 2005-2007
w formie programu rządowego, a w 2008 r. w formie rezerwy celowej budżetu państwa.
Wysokość środków budżetowych, przeznaczanych na realizację programu wyniesie nie mniej
niż 60 mln zł rocznie.
Celem głównym P FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych
w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne
działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk
publicznych.
Cele szczegółowe P FIO:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i
inicjatywy lokalne.
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora. Projekty w obszarze wsparcia zaangażowania
obywateli w działania NGO i inicjatywy lokalne mogą uzyskać dofinansowanie we
wszystkich Priorytetach P FIO.
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Realizacja P FIO zaplanowana jest do roku 2020, w związku z powyższym w latach 2019-2020
planowane jest przeprowadzenie ewaluacji Programu, w celu oceny efektów jego realizacji
oraz przygotowania ewentualnej kontynuacji Programu. W roku 2018, jako etap
poprzedzający ewaluację ex post Programu FIO 2014-2020, planowane jest przeprowadzenie
analiz ewaluacyjnych w różnych obszarach Programu, tak by raporty z nich stanowiły jedno ze
źródeł danych do planowanej na zakończenie Programu ewaluacji P FIO 2014-2020.
II.

Zleceniodawca

Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3
III.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Przygotowanie założeń, przeprowadzenie badania/analizy wybranego przez Zleceniobiorcę
obszaru P FIO oraz sporządzenie z niego raportu.
Zakres badania:
1. Cel główny i cele szczegółowe;
2. Zakres badania (podmiotowy, przedmiotowy, czasowy, terytorialny);
3. Kryteria badania oraz pytania badawcze;
4. Metodologię przeprowadzenia badania wraz z wielkością próby badawczej;
5. Harmonogram przeprowadzenia badania.
Zakres tematyczny możliwych do przeprowadzenia analiz ograniczony jest obszarem
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz terminem jego realizacji –
do lat 2014-2018.
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Łączna kwota przygotowania i przeprowadzenia analizy oraz sporządzenia z niej raportu nie
może przekroczyć 25.000 zł. Każdy podmiot/osoba może złożyć tylko jedną ofertę na
przeprowadzenie jednego badania.
Na realizację całości zamówienia planowane jest przeznaczenie 100.000 zł co oznacza, iż
wyłonionych zostanie kilku Zleceniobiorców, a w efekcie zrealizowanych zostanie ok. 4-5
analiz.
IV.

Termin realizacji zadania

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zobowiązuje
Zleceniobiorcę

do

przygotowania

założeń,

przeprowadzenia

badania/analizy

oraz

sporządzenia z niej raportu do 20 grudnia 2018 roku.
NIW-CRSO w ciągu 14 dni od podpisania umowy dostarczy Zleceniobiorcy dostępne materiały
potrzebne do przeprowadzenia analizy.
V.

Oferta

1. Osoba/podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim.
2. Musi ona zawierać;
a. Imię i nazwisko/pełną nazwę podmiotu składającego ofertę;
b. Adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz numer NIP, REGON a także
dane osoby wyznaczonej do kontaktu przez oferenta;
c. Zakres badania (wskazany w opisie przedmiotu zamówienia);
d. Wycenę zamówienia zawierającą informację o cenie netto i cenie brutto
ogółem;
e. Opis doświadczenia osób zaangażowanych w realizacje zamian.
3. Do oferty powinien zostać załączony skład zespołu badawczego (wraz z podaniem
doświadczenia poszczególnych osób) oraz wykaz zrealizowanych przez Zleceniobiorcę
badań w ostatnich 2 latach (z wyszczególnieniem badań o podobnej tematyce).
VI.

Źródła informacji

1. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020;
2. Regulaminy otwartych konkursów ofert ogłaszanych w latach 2014-2018;
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3. Dokumentacja P FIO (oferty, oceny, sprawozdania) z lat 2014-2018;
4. Raporty z dotychczasowych badań ewaluacyjnych FIO dostępne na stronie
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl z lat 2009-2013.
VII.

Kryteria wyboru

Przy wyborze oferty brane pod uwagę będą następujące kryteria:
 koncepcja badania – spójność propozycji

metodologicznej, rozszerzenie i

dopracowanie metodologii zaproponowanej przez Zamawiającego oraz rozszerzenie
listy pytań badawczych – oceniana w skali od 0 do 10 punktów – waga kryterium: 40%;
 doświadczenie Wykonawcy w zakresie badań społecznych/ewaluacyjnych oraz
potencjał techniczny i kadrowy umożliwiający realizację badania – oceniana w skali od
0 do 10 punktów – waga kryterium: 20%;
 cena – oceniana w skali od 0 do 10 punktów – waga kryterium: 40 %.
VIII.

Termin składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w temacie wpisując „Oferta – analiza FIO” na adres
e-mail: Damian.Ziolek@niw.gov.pl w terminie do dnia 15 października 2018 do godziny 08:00
(decyduje data wpływu).
IX.

Kontakt

Wszelkich informacji udziela Pan Damian Ziółek, Specjalista w Biurze Programu FIO, NIWCRSO, e-mail: Damian.Ziolek@niw.gov.pl tel. 601-901-285.
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