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Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 Poddziałanie 7.

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
 w ramach

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSOBU WYKONANIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostępność
niezbędnych analiz, prezentacji, konsultacje z podmiotami/instytucjami oraz świadczenie doradztwa)
Ekonomii Społecznej (PES); osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / gru
utworzenia PES; instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej
Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego
Priorytet VII  „Promocja integracji społecznej”
Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej” 
Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomi społecznej”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
Społecznego.  
 

Szacowana maksymalna liczba odbiorców doradztwa

Doradztwo dostępne będzie w okresie luty 

miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę w uzasadnionych przypadkach

jednego miesiąca to 80 h, z uwzględnieniem 

• Obligatoryjnie: dwa dni w tygodniu
uwzględnieniem dni od poniedziałku do piątku) przez cztery pierwsze pełne tygodnie każdego miesiąca , 

w którym doradztwo ma być dostępne

• Dodatkowo: usługa doradztwa będzie świadczona pr

zasadach jak wyżej.  
 

WY

 

Doradztwo dostępne będzie w takich tematach jak

• Tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych;

• Podejmowanie przez organizacje 

gospodarczej; 

• Wsparcie tworzenie i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej;
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Projekt realizowany w ramach  

Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej – 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

ROZDZIAŁ I. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSOBU WYKONANIA.

 

dostępność usług doradczych (w tym przygotowanie procesu do
niezbędnych analiz, prezentacji, konsultacje z podmiotami/instytucjami oraz świadczenie doradztwa)
Ekonomii Społecznej (PES); osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / grup inicjatywnych wyrażających chęć 
utworzenia PES; instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, w ramach projektu „Byczyński Inkubator

OWES dla subregionu północnego”, który jest realizowany w ramach
„Promocja integracji społecznej” 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej”  
Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomi społecznej” 

 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Eur

odbiorców doradztwa kluczowego w tym samym czasie wynosi 15 osób/podm

będzie w okresie luty – czerwiec 2015 roku, w dni robocze, w siedzibie Zleceniodawcy lub 

skazanym przez Zleceniodawcę w uzasadnionych przypadkach. Wymiar  dostępności 

h, z uwzględnieniem doradztwa w: 

Obligatoryjnie: dwa dni w tygodniu roboczym po minimum 5 h dostępności doradztwa w każdy dzień (z 

uwzględnieniem dni od poniedziałku do piątku) przez cztery pierwsze pełne tygodnie każdego miesiąca , 

órym doradztwo ma być dostępne tj. luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. 

usługa doradztwa będzie świadczona przez ilość dni wskazaną przez Wykonawcę w ofercie, na 

ROZDZIAŁ II. 

WYMAGANY ZAKRES (TEMATYKA) DORADZTWA  

Doradztwo dostępne będzie w takich tematach jak: 

Tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych; 

Podejmowanie przez organizacje realizacji działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności 

worzenie i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej;
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Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSOBU WYKONANIA. 

adczych (w tym przygotowanie procesu doradztwa, opracowanie 
niezbędnych analiz, prezentacji, konsultacje z podmiotami/instytucjami oraz świadczenie doradztwa) dla Podmiotów 

p inicjatywnych wyrażających chęć 
w ramach projektu „Byczyński Inkubator 

w ramach:  

 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

w tym samym czasie wynosi 15 osób/podmiotów. 

roku, w dni robocze, w siedzibie Zleceniodawcy lub 

dostępności doradztwa w skali 

doradztwa w każdy dzień (z 

uwzględnieniem dni od poniedziałku do piątku) przez cztery pierwsze pełne tygodnie każdego miesiąca ,  

zez ilość dni wskazaną przez Wykonawcę w ofercie, na 

realizacji działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności 

worzenie i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej; 
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• Udzielane doradztwa w zakresie 

pozyskania klienta; 

• Nawiązywanie przez PES współpracy wewnątrz i między sektorowej;

• Doradztwo w zakresie pozyskiwania

• Wspieranie tworzenia spółdzielni socjalnych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 

w tym beneficjentów Centrum Integracji Społecznej

• Wspieranie w poszukiwaniu osób zainteresowanych zatrudnieniem / pracą w PES;

• Inne w zależności od potrzeb zgłasza

wymienionych, mający na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania / rozwoju PES.

 

W czasie dostępności doradztwa osoba go udzielająca będzie również przygotowywać się do doradztwa, w 

szczególności nawiązywać będzie współpracę z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, biznesem, 

innymi organizacjami, przygotowywać analizy, prezentacje, skrypty pomocne w procesie doradztwo oraz inne w 

zależności od potrzeb. 

 

 
 

Wymiar godzin 

Rozliczenie 

Podstawa 
rozliczenia 

Wypełnione karty usług doradczych
karta czasu pracy opisująca wymiar doradztwa oraz czasu niezbędnego do jego przygotowania

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE
 
1. Doradztwo musi być prowadzone przez osobę

wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia objętego ofertą
wsparciu tworzenia PES lub przedsiębiorstw społecznych; doświadczenie 

2. Wykonawca zapewnienia urządze
potrzebny), 

3. Cena za godzinę dostępności 
koszty dojazdu. 

4. Doradztwo powinno być dostępne

w siedzibie Zleceniodawcy lub miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę w 

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencj
schematy wsparcia dla każdego uczestnika doradztwa oraz sporządzać karty doradcze z każdego spotkania
kartę czasu pracy z wskazaniem przygotowania procesu doradczego i świadczenia doradztwa
wymienione dokumenty powinny być oznaczone 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Strona 2 z 4 

doradztwa w zakresie wsparcia PES w początkowej fazie funkcjonowania, wejścia n

Nawiązywanie przez PES współpracy wewnątrz i między sektorowej; 

Doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania działalności, sponsorów;

Wspieranie tworzenia spółdzielni socjalnych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 

beneficjentów Centrum Integracji Społecznej; 

Wspieranie w poszukiwaniu osób zainteresowanych zatrudnieniem / pracą w PES;

Inne w zależności od potrzeb zgłaszanych przez PES obejmujące zakres tematyczny zbliżony do powyżej 

wymienionych, mający na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania / rozwoju PES.

W czasie dostępności doradztwa osoba go udzielająca będzie również przygotowywać się do doradztwa, w 

ólności nawiązywać będzie współpracę z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, biznesem, 

innymi organizacjami, przygotowywać analizy, prezentacje, skrypty pomocne w procesie doradztwo oraz inne w 

Tabela 1 

Rok 2015 

 

400 h łącznie 

Luty 2015 – rachunek częściowy za 80 h 
Marzec 2015 – rachunek częściowy za 80 h

Kwiecień 2015 – rachunek częściowy za 80 h
Maj 2015 – rachunek częściowy za 80 h 

Czerwiec 2015 – rachunek częściowy  za 80 h

Wypełnione karty usług doradczych, opracowanie indywidualnych schematów wsparcia
karta czasu pracy opisująca wymiar doradztwa oraz czasu niezbędnego do jego przygotowania

ROZDZIAŁ III. 

MAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA DORADZTWA

Doradztwo musi być prowadzone przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz 
wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia objętego ofertą (co najmniej trzy letnie doświadczenie w we 

arciu tworzenia PES lub przedsiębiorstw społecznych; doświadczenie w zarządzaniu / prowadzeniu PES

dzenia do przygotowania i przeprowadzenia doradztwa (

dostępności doradztwa zawiera: koszt doradztwa, koszty wszystkich pomocy dydaktycznych

być dostępne w dniach od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni świą

w siedzibie Zleceniodawcy lub miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę w uzasadnionych przypadkach

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję dostępności doradztwa – 
schematy wsparcia dla każdego uczestnika doradztwa oraz sporządzać karty doradcze z każdego spotkania
kartę czasu pracy z wskazaniem przygotowania procesu doradczego i świadczenia doradztwa
wymienione dokumenty powinny być oznaczone logiem Unii Europejskiej, Logiem Programu Operacyjnego Kapitał 
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wsparcia PES w początkowej fazie funkcjonowania, wejścia na rynek, 

źródeł finansowania działalności, sponsorów; 

Wspieranie tworzenia spółdzielni socjalnych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,  

Wspieranie w poszukiwaniu osób zainteresowanych zatrudnieniem / pracą w PES; 

nych przez PES obejmujące zakres tematyczny zbliżony do powyżej 

wymienionych, mający na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania / rozwoju PES. 

W czasie dostępności doradztwa osoba go udzielająca będzie również przygotowywać się do doradztwa, w 

ólności nawiązywać będzie współpracę z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, biznesem, 

innymi organizacjami, przygotowywać analizy, prezentacje, skrypty pomocne w procesie doradztwo oraz inne w 

 
za 80 h 
za 80 h 

 
za 80 h 

indywidualnych schematów wsparcia doradztwa, 
karta czasu pracy opisująca wymiar doradztwa oraz czasu niezbędnego do jego przygotowania 

DORADZTWA 

posiadającą wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz 
(co najmniej trzy letnie doświadczenie w we 

w zarządzaniu / prowadzeniu PES).   

przeprowadzenia doradztwa (laptopy – jeżeli będzie 

koszty wszystkich pomocy dydaktycznych, 

, z pominięciem dni świątecznych  

uzasadnionych przypadkach.  

 opracowywać indywidualne 
schematy wsparcia dla każdego uczestnika doradztwa oraz sporządzać karty doradcze z każdego spotkania i 
kartę czasu pracy z wskazaniem przygotowania procesu doradczego i świadczenia doradztwa. Wszystkie 

logiem Unii Europejskiej, Logiem Programu Operacyjnego Kapitał 
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ludzki, nazwą projektu „Byczyński Inkubator Gosp
informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską

6. Nie dopuszcza się udzielania doradztwa

7. Po zrealizowaniu usługi której dotyczy oferta Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 
doradztwa, kart doradczych, indywidualnych schematów wsparcia
procesu doradczego i świadczenia doradzt
Zleceniodawcy. Dokumenty przekazywane będą na zakończ
h. 

8. Jakość doradztwa zostanie oceniona w dniu 
podmiotu na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników 
które następnie zostaną przekazane Zamawiającemu (
dnia zakończenia realizacji projektu t

9. Dniem odbioru wykonania usługi jest dzień przekazania d
z kompletem dokumentów, o których mowa w punkcie 
poszczególnych części zamówienia

10. Wykonawca zobowiązuje się do:

a). przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu 
każdy z wskazanych miesięcy 

b). dostępności doradztwa zgodnie z 
c). prowadzenia na bieżąco kart doradczych uczestników doradztwa

własnoręcznym podpisem oraz kartu czasu pracy opisującej przygotowanie procesu doradczego
d). przekazywania Zamawiającemu w terminie do

� ewidencji  dostępności doradztwa
� kart doradczych, 
� indywidualnego schematu wsparcia
� kart czasu pracy z wskazaniem przygotowania procesu doradczego i świadczenia doradztwa

e). udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do 
wszystkich dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz elektronicznych związanych z realizacją 
przedmiotowego zamówienia,

f). przechowywania dokumentacji związanej 
 

 
1. Zamawiający dokona zapłaty za wykonane zamówienie

2. Rozliczenie następować będzie rachunkami
nr 1). 

3. Wykonawca po zakończeniu realizacji usługi 
potwierdzającymi zgodną realizację zamówienia (

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone ze środków
Inkubator Gospodarki Społecznej 
rachunku wraz z kompletem dokument

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
SIWZ i Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Rynek 1, 46-220 Byczyna. 
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Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego
informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

udzielania doradztwa droga elektroniczną i telefoniczną.  

Po zrealizowaniu usługi której dotyczy oferta Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 
doradztwa, kart doradczych, indywidualnych schematów wsparcia, kart czasu pracy z wskazaniem przygotowania 
procesu doradczego i świadczenia doradztwa (koszt ewentualnych kserokopii pono
Zleceniodawcy. Dokumenty przekazywane będą na zakończenie każdego miesiąca dostępności

zostanie oceniona w dniu zakończenia indywidualnego schematu wsparcia danej osoby,
na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników doradztwa w ostatnim jego dniu

które następnie zostaną przekazane Zamawiającemu (wzór dostarczy Zamawiający
dnia zakończenia realizacji projektu tj. 30 czerwca 2015 roku .  

Dniem odbioru wykonania usługi jest dzień przekazania do siedziby Zamawiającego rachunku
, o których mowa w punkcie 7 – nie później jednak niż 7 dni od zakończenia realizacji 

zamówienia.  

Wykonawca zobowiązuje się do: 

przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu 
każdy z wskazanych miesięcy najpóźniej na 5 dni roboczych przed jego rozpoczęciem

doradztwa zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego,
kart doradczych uczestników doradztwa potwierdzających 

własnoręcznym podpisem oraz kartu czasu pracy opisującej przygotowanie procesu doradczego
Zamawiającemu w terminie do  7 dni po zakończeniu każdego z miesięcy doradztwa

doradztwa,  

indywidualnego schematu wsparcia 
kart czasu pracy z wskazaniem przygotowania procesu doradczego i świadczenia doradztwa

udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do 
wszystkich dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz elektronicznych związanych z realizacją 
przedmiotowego zamówienia,  
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

ROZDZIAŁ IV. 
WYRUNKI PŁATNOŚCI 

Zamawiający dokona zapłaty za wykonane zamówienie. Nie przewiduje się wypłaty zaliczkowej. 

astępować będzie rachunkami częściowymi. Przewiduje się rachunki częściowe

Wykonawca po zakończeniu realizacji usługi przedstawi Zamawiającemu rachunek
potwierdzającymi zgodną realizację zamówienia (tj. pkt 10  d) Rozdziału III).  

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone ze środków przeznaczonych na realizację projektu „
Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego” w terminie 30 dni od dnia dostarcze

dokumentów j.w. do siedziby Zamawiającego.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za świadczenie doradztwa przeprowadzone z godni
i Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Rachunek Wykonawca wystawia na: 

 
ROZDZIAŁ VI. 

TABELA KOSZTÓW 
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OWES dla subregionu północnego” oraz 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Po zrealizowaniu usługi której dotyczy oferta Wykonawca zobowiązuje się do przekazania ewidencji dostępności 
, kart czasu pracy z wskazaniem przygotowania 

(koszt ewentualnych kserokopii ponosi Wykonawca) 
enie każdego miesiąca dostępności doradztwa – 80 

zakończenia indywidualnego schematu wsparcia danej osoby, grupy, 
doradztwa w ostatnim jego dniu, 

dostarczy Zamawiający) nie później jednak niż do 

o siedziby Zamawiającego rachunku wraz  
nie później jednak niż 7 dni od zakończenia realizacji 

przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu dostępności doradztwa na 
przed jego rozpoczęciem,  

amawiającego, 
potwierdzających swój udział w doradztwie 

własnoręcznym podpisem oraz kartu czasu pracy opisującej przygotowanie procesu doradczego,  
7 dni po zakończeniu każdego z miesięcy doradztwa 

kart czasu pracy z wskazaniem przygotowania procesu doradczego i świadczenia doradztwa. 
udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do 
wszystkich dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz elektronicznych związanych z realizacją 

z realizacją przedmiotowego zamówienia.  

płaty zaliczkowej.  

częściowe (określono w tabeli 

rachunek wraz z dokumentami 

przeznaczonych na realizację projektu „Byczyński 
” w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 

przeprowadzone z godnie z zasadami określonymi w 
Wykonawca wystawia na: Gmina Byczyna, ul. 
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Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację 
kosztów na podstawie zamieszczonej niżej tabeli. Całkowita wartość brutto musi być równa wartości brutto podanej 
przez Wykonawcę w ofercie.  
 

 

Kategoria zadania 

1. 

Usługa doradcza / dostępność 
doradztwa (w tym 
przygotowanie procesu 
doradczego oraz świadczenie 
doradztwa) 

 
Cena łączna brutto za wykonanie całości 

Cena brutto słownie: 
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2. 3. 4. 
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Cena łączna brutto za wykonanie całości zamówienia 
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Łącznie 
(3 x 4) 

5. 

 

 
 
 


