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 Zapytanie o oszacowanie 

„Świadczenia usług eksperta zewnętrznego jako doradcy w Forum Doradców”  

 

W związku z realizacją projektu „Model na więcej” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 przez Centrum Inicjatyw 

Obywatelskich z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Sienkiewicza 19, w partnerstwie z: 

Witkac Sp. z o.o.  z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Sienkiewicza 5A, 

Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku (80-810), ul. Okopowa 

21/27, Asociacion Smilemundo z siedzibą w Barcelonie (080012), ul. C. Francisco Giner 

29/2,1 Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie 

kosztów pełnienia usługi eksperta zewnętrznego i uczestniczenia w Forach Doradców. 

1. Celem oszacowania jest określenie ceny za uczestnictwo w 9 spotkaniach Forum 

Doradców w charakterze eksperta zewnętrznego w terminie od 01 lipca 2017 roku do 

31 grudnia 2019 roku w projekcie „Model na więcej” realizowanym przez Centrum 

Inicjatyw Obywatelskich.  

2. Zakres prac polegał będzie na: 

- wsparciu i monitoringu procesu uzupełniania analizy na temat ekonomii społecznej 

- analizie otrzymanych danych 

- pomocy w wyborze JST do testowania i wdrażania Modelu 

- poznaniu dobrych rozwiązań stosowanych u partnera ponadnarodowego i wykreowaniu 

rozwiązań umożliwiających wdrożenie ich w Polsce 

- stworzeniu ram modelu 
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- określeniu wytycznych do stworzenia narzędzia informatycznego 

- monitoringu procesu testowania 

- określaniu narzędzi i metod do monitorowania testowania 

- reagowaniu na bieżące trudności/szukaniu rozwiązań 

- analizie pracy poszczególnych JST i PES z Modelem 

- analizie efektów testowania 

- analizie wniosków z raportu podsumowującego etap testowania 

- określeniu usprawnień i wykreowaniu ulepszeń do Modelu i narzędzia informatycznego 

- określeniu obszarów tematycznych koniecznych do uzupełnienie modułów 

merytorycznych dla PES 

- ocenie Modelu po wdrożeniu poprawek, zaakceptowaniu zmian 

- określeniu szczegółowej zawartości podręcznika 

- analizie postępu wdrażania Modelu w gminach 

- rozwiązywaniu bieżących trudności związanych z wdrażaniem Modelu w gminach 

- określanie rodzaju wsparcia (doradztwa) potrzebnego w JST w związku z wdrażaniem 

Modelu 

- określeniu głównych rekomendacji i instrukcji dla kolejnych użytkowników Modelu 

- określenie dalszych działań służących trwałości produktu i korzystaniu z niego przez 

kolejne JST i PES 

- analizie efektów wdrożenia Modelu w 5 JST 

3. Usługa świadczona będzie wg. poniższych warunków: 

– spotkania Forum Doradców odbywać się będą w Słupsku lub innych miastach zgodnie z 

aktualną potrzeba projektu 

- czas trwania jednego spotkania 10 godzin edukacyjnych 

- CIO pokryje częściowy koszt dojazdu, noclegu i wyżywienia 

4. Od osoby szacującej koszt usługi oczekuje się min. 3 letniego doświadczenia w zakresie 

działań dot. ekonomii społecznej, posiadania wiedzy na temat ekonomii społecznej w Polsce 

i zagranicą, w szczególności: 

- doświadczenia w pracy z PES i JST na poziomie ogólnopolskim w różnorodnym zakresie 

tematycznym, w szczególności w usługach opiekuńczych, zdrowotnych, transportu 

lokalnego, recyklingu i utrzymania czystości. 


