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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat uwzględniania 

ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Szczegółowy zakres zadań: 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia spotkań informacyjnych realizowanych na terenie 

województwa lubuskiego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  

Spotkania mają zachęcić do skutecznego tworzenia lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej 

lub aktualizowania istniejących poprzez uwzględnianie zapisów dotyczących ekonomii społecznej 

w dokumentach strategicznych gmin i powiatów takich jak: Strategia Rozwoju Gminy, Strategia Rozwoju 

Powiatu, Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Powiatowa Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminny Program Rewitalizacji. 

Do  zadań Wykonawcy należy przygotowanie materiału merytorycznego w formie prezentacji 

multimedialnej do prezentowania podczas spotkań informacyjnych. Prezentacja multimedialna powinna 

zawierać następujące zagadnienia:  

– Odniesienie do badań przeprowadzonych przez ROPS w 2018 r.: „Programowanie lubuskiej eko-

nomii społecznej. Analiza dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego w za-

kresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim”; 

– Dotyczące podstaw prawnych dotyczących programowania ekonomii społecznej i tworzenia do-

kumentów strategicznych; 

– Korzyści płynące ze wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez jednostki samorządu 

terytorialnego; 

– przykłady dobrych praktyk dokumentów strategicznych uwzgledniających ekonomię społeczną 

jako czynnik rozwoju z terenu całego kraju. 

 

Do zadań Wykonawcy należy również:  

1. Przekazanie do akceptacji materiału merytorycznego i prezentacji multimedialnej najpóźniej 5 dni, 

przed terminem  pierwszego spotkania. 

2. Opracowanie podsumowania każdego ze spotkań zawierające wypracowane postanowienia, wnioski, 

rekomendacje do dalszej pracy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w przygotowanych materiałach, logo projektu „Efekt 

synergii”, 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.  

Odbiorcy usługi: 

Odbiorcami usługi są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. W każdym spotkaniu będzie 



 

  

 

   

uczestniczyło ok. 15 osób, w tym pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie diagnoz społecznych 

i dokumentów strategicznych w jednostkach organizacyjnych gmin i powiatów. 

 

Termin i miejsce świadczenia usługi: 

Spotkania odbędą  się w terminie: maj-wrzesień 2021 r., na terenie województwa lubuskiego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji usługi. O konkretnych terminach i 

miejscach spotkań Zamawiający będzie informował minimum 7 dni przed  planowanym spotkaniem. 

Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem. Wszystkie 

koszty zawierają się w wynagrodzeniu eksperta. 

Wymiar godzinowy świadczonej usługi: 

Każde spotkanie obejmuje 5 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna zajęć jest równa 45 min.) 

Szczegółowe wymagania dotyczące Wykonawcy: 

1) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia 

z  obszaru ekonomii społecznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 50 godz. w ostatnich 5 

latach przed upływem terminu składania oferty); 

2) udokumentowany udział w tworzeniu strategii rozwoju gminy/powiatu, strategii rozwiązywania proble-

mów społecznych, programu rewitalizacji lub innych dokumentów strategicznych (wymagany udział 

w tworzeniu minimum 5 dokumentów w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania oferty);  

3) doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji dokumentów strategicznych uwzględniających za-

gadnienia z obszaru ekonomii społecznej m.in.: strategii rozwoju gminy/powiatu, programu rewitali-

zacji i innych (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 5 procesów konsultacji w ostatnich 5 

latach przed upływem terminu składania oferty); 

4) znajomość: 

– Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES); 

– Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023 (LPRES); 

– Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. 

zm.) 

– ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z 

późn. zm.) 

– ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1376 z późn. zm.) 

– ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 z 

poźn zm.) 

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 

dnia 7 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) 

– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. 

zm.) 


