
Kowiesy, dnia 30 listopada 2016 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie Kowiesy na lata 2017-2023 
 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWIESACH 

Kowiesy 86  

96-111 KOWIESY 

tel. 46 831-74-74 

gops@kowiesy.pl        

 

2. Podstawa prawna trybu zamówienia : art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) oraz regulaminu 

postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości do kwoty 30.000 euro.  

 

3.    Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą „Gminna Strategia  

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kowiesy na lata 2017-2023” 

 

4.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

 wskazanie podstaw prawnych Strategii  

 wskazanie korelacji Strategii z innymi strategicznymi dokumentami unijnymi, 

krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi 

 przygotowanie szczegółowej diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy obejmującej 

zagadnienia: demografii, gospodarki, infrastruktury, rynku pracy, usług społecznych, 

zasobów finansowych  

 opracowanie diagnozy problemów społecznych w ujęciu działania instytucji pomocy 

społecznej 

 opracowanie diagnozy problemów społecznych w ujęciu badania ankietowego 

mieszkańców Gminy Kowiesy  

 zdefiniowanie wyzwań strategicznych dla polityki społecznej w Gminie mających 

swoje źródło w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, społecznych,  

ekonomicznych i gospodarczych 

 określenie misji i wizji Strategii oraz celów strategicznych i operacyjnych wraz z 

proponowanymi kierunkami działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym 

zjawiskom społecznym; 

 wskazanie sposobów oraz wskaźników monitorowania stopnia realizacji strategii; 

 sformułowanie i określenie ram finansowych i zasad wdrażania strategii 

rozwiązywana problemów społecznych 

 przedstawienie założeń Strategii na sesji Rady Gminy 

 

 



Struktura Strategii 

 

 część analityczno-wprowadzająca uwzględniająca uzyskane dane, czytelne wykresy 

obrazujące przebieg badania, zawierająca porównanie danych uzyskanych w wyniku 

badań 

 część strategiczna – zawierająca główne problemy Gminy Kowiesy, 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 Kowiesy w 

zakresie analizowanych sfer społecznych. 

 publikacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w  Gminie Kowiesy na 

lata 2017 - 2023 – 2 egzemplarze oraz w formie elektronicznej z możliwością 

wydruku na płycie CD. 

 

5. Termin wykonania zamówienia: 
 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  28.02.2017 r. 

 

6. Podstawa wykonania zamówienia: umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło) lub umowa 

o świadczenie usługi 

 

7.  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny           

       spełnienia tych warunków: 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,  którzy wykonali co najmniej jedną 

usługę polegającą na opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie przedstawionych referencji.  

 

 

8.  Opis sposobu przygotowania oferty : 
 

1.  Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem, w jednym 

egzemplarzu, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Oferta powinna zawierać brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN. 

Cena jest ceną zryczałtowaną i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

4. Do oferty cenowej należy dołączyć dokument poświadczający spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu. 

 

9. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kowiesach, osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną w terminie do 7 grudnia 

2016 r. 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWIESACH 

Kowiesy 86  

96-111 KOWIESY 



tel. 46 831-74-74 

gops@kowiesy.pl        

 

 

8. Kryterium wyboru oferty: cena brutto 100% 

 

9. Płatność – na rzecz Wykonawcy po zaakceptowaniu i przyjęciu opracowania Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Gminie Kowiesy na lata 2017-2023 na 

podstawie faktury lub rachunku na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, do 14 dni od 

daty otrzymania faktury lub rachunku. 

 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do 

kierującego ofertę. 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór Formularza Oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Oferta 
 

1. Zamawiający: 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWIESACH 

Kowiesy 86  

96-111 KOWIESY 

 
 

2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentu pod nazwą „Gminna Strategia  

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kowiesy na lata 2017-2023” 

 

3. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

Imię i nazwisko/ 

Nazwa jednostki 

 

Adres 

 

 

Nr telefonu 

 

 

Nr faksu 

 

 

Adres e-mail 

 

 

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego  dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

3) wynagrodzenie za wykonanie całości niniejszego zamówienia wynosi:  

brutto ........................................zł 

(słownie:......................................................................................................................................) 

 

 

(podpis)     (miejscowość i data) 

 

 

 

 

Załączniki: 


