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Słubice, 21.11.2016 r. 

Zamawiający: 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

Ul. Kościuszki 1 

69-100 Słubice  

 

Rozeznanie cenowe na opracowanie raportów ewaluacyjnych 

 

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS 

we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania 

ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 

zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie raportów ewaluacyjnych. 

Termin składania oferty: 2016-11-30 

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo lubuskie 

 

OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA 

 
 

1. Opracowanie raportów ewaluacyjnych  – specyfikacja według Załącznika nr 1. 

2. Rozeznanie cenowe należy składać na załączonym formularzu rozeznania cen (Załącznik nr 1), do dnia 
30.11.2016r., mailowo na adres: a.serba@fundacjacp.org  lub osobiście/pocztowo na adres Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest 

ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku. 
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  Zielona Góra, dnia ……………………. 

 

…………………………………………… 
dane Oferenta: Nazwa, adres, NIP,  
Regon, Nr telefonu, e-mail 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

ul. Kościuszki 1 

69-100 Słubice  

 

W odpowiedzi na Państwa rozeznanie cenowe z dnia 21.11.2016 r. na  przedstawiam swoją ofertę. 

OFERTA 

lp Przedmiot rozeznania Specyfikacja  Jednostka 
miary 

Cena brutto 

1 Opracowanie raportów 
ewaluacyjnych - 6 szt 

1.Usługa obejmuje zebranie 
danych i opracowanie raportów 
ewaluacyjnych w następującym 
zakresie: 
- jakość pracy kadry kluczowej, 
- efektywność oferowanego 
wsparcia, 
- monitorowanie jakości i trwałości 
miejsc pracy powstałych przy 
wsparciu OWES, 
- badanie satysfakcji klientów 
OWES, 
- przestrzegania Standardów 
funkcjonowania OWES 

2.Usługa powinna być wykonana 
przy wykorzystaniu co najmniej 
następujących narzędzi: 
- wywiady telefoniczne, 
- rozmowy osobiste, 
- ankiety, 
- badanie "tajemniczy klient" - raz 
w trakcie trwania projektu. 
Jeden raport obejmować 
powinien 6 miesięcy realizacji 
projektu, licząc od października 
2015r. 

usługa  
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         ………………………………………………… 
                                                                                                                                                              ( podpis oferenta) 


