
 

  

 

   

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa specjalistycznego dla podmiotów  

reintegracyjnych. 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7  

Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii 

społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS, w związku z realizacją  

projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. 

Ww. usługa polega na świadczeniu doradztwa specjalistycznego w zakresie bieżących problemów 

pojawiających się w ramach funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych oraz wdrażania „Koncepcji 

systemu standaryzacji centów integracji społecznej w województwie lubuskim”. 

 

II. Zakres wykonania usługi obejmuje: 

a) przeprowadzenie 30 godz. doradztwa specjalistycznego; 

b) doradztwo może zostać przeprowadzone w formie stacjonarnej (indywidualne i/lub grupowe) podczas 

spotkań w siedzibach podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa lubuskiego oraz w formie 

elektronicznej (indywidualne konsultacje za pomocą kontaktu mailowego lub poprzez platformę 

internetową, max 15 godz.);  

c) opracowanie sprawozdania po zakończeniu każdej usługi doradczej. Sprawozdanie powinno zawierać: 

- informacje o jednostce, dla której zostało świadczone doradztwo;  

- ilości godz. przeprowadzonego doradztwa;  

- opis przebiegu prac i procesu konsultacji z uwzględnieniem efektów działań oraz barier napotkanych  

w trakcie świadczenia doradztwa; 

Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w przygotowanych materiałach, sprawozdaniach 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. Szablon oraz logotypy przekaże Zamawiający po podpisaniu umowy. 

 

III. Wymiar godzinowy usługi doradztwa specjalistycznego: 30 godzin. 

 

IV. Odbiorcy usługi doradztwa specjalistycznego: 

Odbiorcami usługi doradztwa specjalistycznego będą przedstawiciele podmiotów reintegracyjnych  

z terenu województwa lubuskiego. Odbiorcy usługi zostaną wytypowani przez Zamawiającego drogą 

zgłoszeń elektronicznych.  

 

V. Termin i miejsce świadczenia usługi: 

Doradztwo specjalistyczne będzie świadczone w terminie: od  dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2020 r. 

na terenie województwa lubuskiego. O konkretnych terminach i miejscach spotkań Zamawiający będzie 

informował Wykonawcę minimum 7 dni przed  planowanym terminem. Zamawiający nie ponosi kosztów 



 

  

 

   

związanych z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem. Wszystkie koszty zawierają się  

w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 

VI. Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy: 

Doświadczenie w świadczeniu doradztwa w zakresie zagadnień dot. reintegracji społecznej   

(udokumentowane przeprowadzenie min. 50 godz. doradztwa w okresie 3 latach przed upływem terminu 

składania ofert).  

 

 

 

 

 

 

 


