Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze
Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego
z dnia 2 października 2014 r.

………………………………………………
(Imię i nazwisko/pieczęć Oferenta)

ZAMAWIAJĄCY
Związek Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku
ul. J. i F. Białych 7
44 - 200 Rybnik
KRS: 0000107150
NIP: 642–27–69–097

OFERTA W ODPOWIEDZI
na zamówienie świadczenia usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty
podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 23 i 24 października 2014 roku,
na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna nazwa Oferenta

Siedziba Oferenta (adres)
numer telefonu
e-mail
Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas
dwudniowego panelu eksperckiego nt. standaryzacji w zakresie polityk publicznych
w szczególności poprzez współpracę administracji publicznej i organizacji
społecznych, organizowanego w dniach 23 i 24 października 2014 r. na potrzeby
realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa
w innym wymiarze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Usługa

Przedmiot zamówienia – świadczenia usługi:
Panel ekspercki zostanie przeprowadzony w gronie 12 panelistów/ekspertów/
specjalistów m.in. w oparciu o jedno z narzędzi wykorzystywanych w prognozowaniu
tj. Metodę Delphi, która opiera się na badaniu strukturalnym z wykorzystaniem
doświadczenia i wiedzy uczestników badania. Uczestnicy panelu zostaną poddani ww.
badaniu jak również będą dzielili się swoimi tezami, przemyśleniami i wnioskami,
celem opracowania wspólnego stanowiska dot. możliwości tworzenia partycypacyjnej
współpracy w zakresie polityki publicznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze

Zakres tematyczny panelu jest ściśle powiązany z celem projektu i dotyczy zagadnień
związanych z partycypacją publiczną m.in.:
 edukacja,
 kooperacja,
 partycypacyjne tworzenie polityk publicznych,
 prawne możliwości współpracy JST i NGO,
 budżet obywatelski,
 inicjatywa lokalna,
 klauzule społeczne,
 powoływanie Gminnych i Powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego,
 współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
(opracowywanie wieloletnich planów współpracy, zlecanie zadań publicznych
organizacjom lub inne rozwiązania mające na celu utworzenie skutecznego
mechanizmu współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami),
Czas trwania panelu to 2 dni tj. 23 i 24 października 2014 r. (po 6 godzin dziennie
w godzinach 9.00-15.00).
Zakres zamówienia – świadczenia usługi:
 uczestnictwo w panelu eksperckim poprzez czynny udział w dyskusji, wymianę
doświadczeń, tez, przemyśleń, wniosków pomiędzy uczestnikami panelu w ww.
zakresie tematycznym,
 poddanie się badaniu za pomocą metody Delphi, której celem jest rzetelne
i twórcze
badanie
pomysłów
i wytworzenie
właściwych
informacji
umożliwiających podjęcie decyzji w danej dziedzinie,
 pisemne opracowanie planu wypowiedzi w ww. zakresie tematycznym,
 współpraca z Zamawiającym w związku z prawidłowym wykonaniem
zamówienia.
Cena brutto
za całą usługę
Warunki płatności
Termin związania ofertą

przelewem na konto Oferenta, w terminie 14 dni od skutecznego przedłożenia rachunku,
bądź faktury VAT Zamawiającemu i po prawidłowym wykonaniu usługi
30 dni od terminu składania ofert.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) na potrzeby przeprowadzenia
postępowania w formie zapytania ofertowego na świadczenie usługi doradztwa technicznego w ramach realizacji projektu.
Oświadczam, że:
 po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
 w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach i w terminie
określonych przez Zamawiającego.

……………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej
do złożenia oferty)

…………………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do złożenia oferty)
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