
 

  

 

   

 
Załącznik nr 1 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i redakcja projektu Lubuskiego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023 (LPRES 2021-2023) 

2. Termin i wymiar wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 16 października 2020 r. 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielania pełnej informacji na temat postępu prac na każde żądanie 

Zamawiającego. Usługa obejmuje łącznie 80 godzin. 

3. Szczegółowy zakres zadań. Wykonawca zadania zobowiązuje się do: 

1) wypracowania podczas spotkań roboczych, wspólnie z przedstawicielami ROPS oraz zespołem 

ds. opracowania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023 

projektu dokumentu; 

2) udziału w spotkaniach roboczych z przedstawicielami ROPS oraz zespołem ds. opracowania 

Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023. Odbędą się nie więcej 

niż dwa spotkania dwudniowe oraz trzy spotkania ok. czterogodzinne. O konkretnych miejscach 

spotkań Zamawiający będzie informował minimum 14 dni przed  planowanym terminem; 

3) przygotowania treści wszystkich części LPRES 2021-2023 (w tym wykresy i tabele). Treść 

Programu będzie zawierać co najmniej: cele, priorytety, działania i wskaźniki. Załącznikiem do 

Programu będzie przeprowadzona na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Zielonej Górze Diagnoza stanu ekonomii społecznej w województwie lubuskim; 

4) przygotowania i przekazania Zamawiającemu projektu Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej na lata 2021-2023 w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. w celu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych; 

5) wprowadzenia poprawek do projektu po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przygotowanego projektu na każdym etapie prac. 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia lub odniesienia się każdorazowo w stosunku do 

wszystkich uwag; 

6) przygotowania i przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji projektu Lubuskiego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023 w terminie do dnia 16 października 2020 r. 



 

  

 

   

7) zaprezentowania projektu na spotkaniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Województwa Lubuskiego - do zadań Wykonawcy należy przygotowanie materiału 

merytorycznego, prezentacji multimedialnej na posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej (RKRES); 

8) wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na przygotowanych materiałach, logo ROPS 

w  Zielonej Górze, logo promocyjne województwa lubuskiego, znak funduszy europejskich, znak 

Unii Europejskiej oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szablony prezentacji oraz logotypy przekaże 

Zamawiający po  podpisaniu umowy.  

 

4. Szczegółowe wymogi dotyczące Wykonawcy: 

1) udokumentowany udział w tworzeniu regionalnych/lokalnych dokumentów strategicznych (strategii 

rozwoju gminy/powiatu, strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu rewitalizacji lub 

innych dokumentów strategicznych); wymagany udział w tworzeniu minimum 3 dokumentów w 

ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty;  

2) posiada doświadczenie w przygotowywaniu publikacji/opracowań z obszaru ekonomii społecznej 

(minimum dwie publikacje/opracowania w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty); 

3) znajomość: 

– Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności 

Społecznej (RKRES) 

– Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2015-2020 (LPRES); 

– ustawy o rewitalizacji  

– ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

– ustawy o pomocy społecznej  

– Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 

– ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

– ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

– ustawy o zatrudnieniu socjalnym; 

– ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

 


