ZAPYTANIE OFERTOWE
Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.:
„Pogłębiona analiza mechanizmów wdrażania priorytetów I i IV Programu FIO na lata
2014-2020”
Zleceniodawca na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
nieprzekraczającą w PLN równowartości netto 50 000 zł.

1. Dane Zamawiającego
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
00-124 Warszawa
Al. Jana Pawła II 12
NIP: 7010780575
Strona internetowa: www.niw.gov.pl
Osoba do kontaktu: Ewa Dzielnicka, e-mail: edzielnicka@niw.gov.pl, tel: 22 468 44 58
2. Opis przedmiotu zamówienia
Tło zamówienia
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (dalej P FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji
pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie
zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
W ramach Programu dofinansowywane są zadania publiczne m.in. w ramach następujących
priorytetów:
Priorytet I. Małe inicjatywy – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny
wpływać pozytywnie na możliwość realizacji inicjatyw oddolnych.
Priorytet IV. Silne organizacje pozarządowe – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu
powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji

1

obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów
III sektora.
Zgodnie z założeniami przyjętymi z Programie FIO 2014-2020 przeprowadzona ocena ma
służyć poprawie jakości, efektywności i spójności udzielanej pomocy przy uwzględnieniu
zasady zrównoważonego rozwoju. Natomiast w Planie Działań NIW-CRSO na rok 2019
przewidziano oszacowaniu wpływu Programu FIO na beneficjentów oraz otoczenie
wdrażanych projektów.
Niniejsze zapytanie ofertowe podzielone jest na dwie części, pierwsza cześć dotyczy Priorytetu
I „Małe inicjatywy”, a druga część dotyczy Priorytetu IV „Silne organizacje pozarządowe”.
Cel główny i cele szczegółowe badania – część I zamówienia:
Celem głównym badania jest pogłębiona analiza Priorytetu I – Małe inicjatywy P FIO
obejmująca funkcjonowanie mechanizmu regrantingu oraz stopień w jakim realizacja
projektów w ramach Priorytetu I przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych i celu
głównego Programu FIO.
Cele szczegółowe badania:
1.

Określenie stopnia w jakim wybrane projekty finansowane z Priorytetu I FIO
przekładają się na osiągnięcie celu szczegółowego „Zwiększenie liczby inicjatyw
oddolnych” i celu głównego P FIO.

2.

Ocena sposobu zaplanowania mechanizmu regrantingu oraz przebiegu procesu
regrantingu w Priorytecie I P FIO.

3.

Zarekomendowanie

rozwiązań

zwiększających

sprawność

mechanizmu

regrantingu oraz zwiększających wpływ realizowanych projektów na osiąganie celu
szczegółowego „Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych” i celu głównego P FIO.
Cel główny i cele szczegółowe badania – część II zamówienia:
Celem głównym badania jest pogłębiona analiza Priorytetu IV – Silne organizacje pozarządowe
P FIO obejmująca funkcjonowanie mechanizmów wspierania działań o charakterze

2

systemowym oraz stopień w jakim realizacja projektów w ramach Priorytetu IV przyczynia się
do osiągnięcia celów szczegółowych i celu głównego Programu FIO.
Cele szczegółowe badania:
1.

Określenie stopnia w jakim wybrane projekty finansowane z Priorytetu IV FIO
przekładają się na osiągnięcie celu szczegółowego „Wzmocnienie potencjału III
sektora” i celu głównego P FIO.

2.

Ocena

mechanizmów

wspierania

działań

o

charakterze

systemowym

i mechanizmów zwiększania kompetencji organizacji obywatelskich działających
w ramach Priorytetu IV.
3.

Zarekomendowanie rozwiązań zwiększających sprawność wdrażania działań
w ramach Priorytetu IV oraz zwiększających wpływ realizowanych projektów na
osiąganie celu szczegółowego „Wzmocnienie potencjału III sektora” i celu
głównego P FIO.

Odbiorcy badania
Głównymi odbiorcami ewaluacji będą podmioty zaangażowane w proces wdrażania P FIO oraz
odpowiedzialne za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności
pożytku publicznego i wolontariatu, czyli:
•

Instytucja Zarządzająca P FIO – NIW;

•

Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Wyniki badania zostaną przedstawione środowisku trzeciego sektora oraz interesariuszom
P FIO. Ze względu na zakres badania można spodziewać się także, że wyniki badania mogą być
wykorzystane przez organizacje pozarządowe, a także partnerów społecznych oraz instytucje
zarządzające innymi programami nakierowanymi na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Zakres podmiotowy badania
Badanie powinno obowiązkowo obejmować wymienione poniżej grupy podmiotów.
Część I zamówienia:
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Instytucja Zarządzająca P FIO – NIW;



Operatorzy w priorytecie I;



Podmioty wsparte w ramach konkursów organizowanych przez Operatorów
w priorytecie I;

Część II zamówienia:


Instytucja Zarządzająca P FIO – NIW;



Podmioty wsparte w Priorytecie IV P FIO;



Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych.

Dodatkowo w badaniach Wykonawca może uwzględnić:


Członkowie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO;



Eksperci oceniający projekty w priorytetach I i IV;



Beneficjenci zadań publicznych realizowanych w ramach priorytetów I i IV.

Zakres czasowy i przestrzenny badania
Badanie swoim zakresem obejmie projekty dofinansowane w latach 2018 i 2019 wdrażane na
terenie całej Polski.
Metodyka badania
Badanie zostanie przeprowadzone przy zastosowaniu jakościowych metod badań terenowych
oraz metod analitycznych. Od Wykonawcy oczekuje się wykonania case study wybranych
projektów dofinansowanych z Priorytetów I i IV P FIO oraz analizy danych zastanych.
Case study
W ramach case study (studiów przypadku) wykonawca będzie miał za zadanie gruntownie
i całościowo, razem z kontekstem otoczenia społecznego i realiów programowych,
przeanalizować kilka projektów dofinansowanych z Priorytetów I i IV P FIO.
W ramach case study można zastosować m.in. następujące metody gromadzenia danych:
indywidualne wywiady pogłębione (IDI) i wywiady pogłębione w diadach / triadach,
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zogniskowany wywiad grupowy (FGI), obserwację uczestniczącą i nieuczestniczącą, analizę
dokumentacji projektowej, publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych projektu.
Analiza danych zastanych
Wykonawca jest zobowiązany do przeanalizowania co najmniej następujących dokumentów:
•

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020;

•

Ogłoszenia o konkursach;

•

Regulaminy konkursów Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;

•

Sprawozdania z realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 20142020;

•

Strony internetowe i komunikaty w mediach społecznościowych dotyczące
projektów realizowanych w ramach Priorytetów I i IV P FIO.
3. Warunki realizacji zamówienia

1. Wymagany termin realizacji zadania
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zobowiązuje
Zleceniobiorcę do przeprowadzenia badań i analiz oraz przygotowania produktów badania do
15 grudnia 2019 roku.
2. Warunki płatności
Płatność nastąpi przelewam na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę w fakturze,
w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od wykonawcy prawidłowo
wystawionej faktury, wystawionej po uprzednim podpisaniu przez obie strony protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
3. Wynagrodzenie
Łączna kwota przygotowania i przeprowadzenia analizy oraz sporządzenia z niej raportu nie
może przekroczyć 20 000,00 zł za jedną część zamówienia. Każdy podmiot/osoba może złożyć
ofertę na jedną lub dwie części badania.
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Na realizację całości zamówienia planowane jest przeznaczenie 40 000,00 zł co oznacza, iż
wyłonionych zostanie dwóch Wykonawców dwóch części zamówienia lub jeden Wykonawca
dwóch części zamówienia.
4. Kary umowne
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, bądź jej rozwiązanie z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz za odstąpienie od umowy lub jej
rozwiązanie przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 15%
wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie,
b. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa
w umowie – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy
określonego w umowie, za każdy dzień zwłoki.
4. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby lub podmioty), którzy spełniają
następujący warunek:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę
polegającą na wykonaniu badania ewaluacyjnego lub społecznego o wartości minimum 20 000
zł brutto. Wykazane badanie zostało zrealizowane z zastosowaniem jakościowych metod
badawczych.
5. Opis kryteriów wyboru ofert
Przy wyborze oferty brane pod uwagę będą następujące kryteria:
1. Cena – waga kryterium – 20%
2. Dodatkowe doświadczenie – waga kryterium – 30%
3. Koncepcja badania – waga kryterium – 50%
Opis sposobu przyznawania punktów:
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Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 20 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty za kryterium „Dodatkowe doświadczenie”, zostaną przyznane w skali punktowej od 0
do 30 punktów za:
a. przeprowadzenie ewaluacji programu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych,
b. przeprowadzenie ewaluacji programu mającego na celu rozwój społeczeństwa
obywatelskiego lub wspieranie organizacji pozarządowych lub realizację projektów
społecznych przez organizacje pozarządowe;
c. przeprowadzenie

badania

jakościowego

dotyczącego

stanu

społeczeństwa

obywatelskiego lub sektora organizacji pozarządowych;
d. przeprowadzenie ewaluacji programu mającego na celu zwiększenie liczby inicjatyw
oddolnych (część I zamówienia)
e. przeprowadzenie ewaluacji programu mającego na celu wzmocnienie potencjału III
sektora (część II zamówienia)
Stopień spełniania kryterium „Dodatkowe doświadczenie” zostanie oceniony poprzez
porównanie poszczególnych ofert. Nie należy wykazywać tych samych projektów badawczych
na potwierdzanie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pkt a), b), c), d) i e).
Zaleca się skorzystanie z załączonego wzoru formularza „Wykaz doświadczenia” (załącznik nr
2).
Punkty za kryterium „Koncepcja badawcza”, zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 50
za:
1. Pytania badawcze
Sformułowanie trafnych (zapewniających realizację celu głównego oraz celów szczegółowych)
i mieszczących się w zakresie badania pytań badawczych. Oceniane będzie pierwsze 15 pytań
badawczych zaproponowanych przez Wykonawcę.
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2. Sposób przeprowadzenia case study
Sformułowanie adekwatnej strategii przeprowadzenia case study. Ocenie będzie podlegać
przedstawienie logicznej konstrukcji i spójnej koncepcji przeprowadzenia case study,
zawierającej opis technik, które zostaną zastosowane do zebrania danych i metod analizy
zebranego materiału badawczego oraz sposób ich wzajemnego powiązania umożliwiający
osiągniecie celów badania.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia
w niniejszym postępowaniu.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie elektronicznej, wg. wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 „Formularz oferty” do niniejszego zapytania.
3. Podmiot składający oferty na obydwie części zamówienia powinien złożyć dwa
formularze ofertowe i dwa załączniki z wykazem doświadczenia podmiotu (formularz
i załącznik z wykazem doświadczenia dot. części I zamówienia i formularz i załącznik
z wykazem doświadczenia dot. części II zamówienia).
4. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez wykonawcę w toku postępowania
winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień
odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub pełnomocnictwa.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja,
spółki

cywilne)

należy

ustanowić

pełnomocnika

do

reprezentowania

ich

w postępowaniu (do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający ustanowienie
pełnomocnika).
6. Oferta wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby
składającej podpis.
7. Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów
składających się na koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Cena powinna być podana do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami
matematycznego zaokrąglenia.
9. Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
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7. Termin i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 października 2019 do godziny 08:00
(decyduje data wpływu).
2. Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail:
edzielnicka@niw.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując „Oferta – ewaluacja FIO”
8. Ocena ofert
1. Po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert zamawiający dokona ich analizy
i oceny zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zapytaniu.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia dokumentów wymaganych
w zapytaniu.
3. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi przedmiotu zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku, gdy zaoferowana cena budzi wątpliwości zamawiającego, co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu ofertowym, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących
wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
spoczywa na wykonawcy.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o tej samej
cenie, albo dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów,
zamawiający zaprasza wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert
dodatkowych w wyznaczonym przez siebie terminie. Niedopuszczalne jest złożenie cen
wyższych niż w złożonych ofertach.
6. W przypadku, gdy cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia prowadzący postępowanie może zaprosić
wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym
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przez siebie terminie. Niedopuszczalne jest złożenie cen wyższych niż w złożonych
ofertach.
7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) wykonawca nie udzielił wyjaśnień o których mowa w pkt. 4 lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) wykonawca w terminie wyznaczonym nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w pkt. 3;
e) wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie wyjaśnił
wątpliwości bądź niejasności lub nie uzupełnił braków formalnych;
f) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została odrzucona
o powodach odrzucenia oferty podając uzasadnienie.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą. Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawcę, który został
wykluczony z postępowania, o powodach wykluczenia.
9. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę (nie podlegającą odrzuceniu) przedstawiają
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert.
10. Zamawiający w każdej chwili może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

9. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą
Wraz z oferta wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Opis koncepcji badania, na podstawie której Wykonawca będzie wykonywać
zamówienie, uwzględniający wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym
zapytaniu ofertowym, umożliwiający ocenę oferty na podstawie podanych kryteriów.
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2. Wykaz usług potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu
(przygotowany wg. wzoru załącznik nr 2. „Wykaz doświadczenia”) wraz z dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie.
10. Wykaz załączników do zapytania ofertowego
1. Załącznik nr 1. „Formularz oferty”
2. Załącznik nr 2. „Wykaz doświadczenia”
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