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Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E   

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku  

zaprasza do składania ofert  

na wykonanie niżej wymienionego przedmiotu zamówienia. 
 

 

I.  Przedmiot zamówienia  
 

Przeprowadzenie szczegółowej diagnozy zjawiska przemocy domowej w Szczecinku oraz 

opracowanie zebranego materiału w formie dokumentu zatytułowanego „Diagnoza problemu 

przemocy w rodzinie w Szczecinku – 2018 rok” oraz jego prezentacji multimedialnej. 

 

II.  Okres realizacji zamówienia  

 

Oferent przedłoży Zamawiającemu zlecone opracowania wskazane w pkt. I, w terminie do 05 

grudnia 2018 r. 

 

III.  Szczegółowy zakres zamówienia  

 

1. Oferent przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności związane z powierzonym mu 

zadaniem zgodnie z powszechnie respektowanymi regułami metodologicznymi 

obowiązującymi w naukach społecznych. W badaniu wymaga się podejścia zarówno 

jakościowego jak i ilościowego. Proponowaną metodykę badań Oferent przedstawi wraz 

z ofertą. 

2. Opracowanie „Diagnozy problemu przemocy w rodzinie w Szczecinku – 2018 rok” winno 

obejmować: 

a) analizę danych zastanych za lata 2016-2018, obejmujących zjawisko przemocy w 

rodzinie, w tym m. in.: liczbę wszczętych procedur „Niebieskie Karty”; na podstawie 

uruchomionych procedur „Niebieskie Karty”: 

− płeć osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, 

− liczba sprawców przemocy nadużywających alkoholu, 

− liczba dzieci jako świadków przemocy w rodzinie, 

− liczba dzieci jako ofiar przemocy w rodzinie, 

− liczba powołanych grup roboczych,  

− liczba spraw kierowanych przez grupy robocze do prokuratury, sądu 

rodzinnego, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− liczba osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc, 

− liczba osób, które skorzystały z możliwości uzyskania  bezpiecznego 

schronienia, 

b) analizę SWOT, 

c) badanie ankietowe wśród mieszkańców Szczecinka metodą PAPI, z podziałem na 

dwie grupy wiekowe: 

− dzieci i młodzież w wieku szkolnym, 

− dorośli, 

d) badanie ankietowe winno obejmować przynajmniej takie zagadnienia jak: 

− przyczyny stosowania przemocy, 

− czynniki mające wpływ na stosowanie przemocy w rodzinie, 
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− czy respondentom znane są przypadki występowania przemocy w rodzinie,  

− jakie zachowania można uznać za przemoc, 

− jakie są formy/rodzaje przemocy w rodzinie, 

− kto jest najczęściej ofiarą, a kto sprawcą przemocy w rodzinie, 

− czy mieszkańcom miasta znana jest lokalna oferta pomocy dla ofiar przemocy 

w rodzinie, 

− czy realizowana  w mieście oferta jest wystarczająca, 

− czy przemoc w rodzinie to problem społeczny, czy przestępstwo, 

− czy przemoc w rodzinie to istotny problem na terenie miasta, 

− jakie działania należy podjąć w mieście w celu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

e) analizę porównawczą przynajmniej dwóch zmiennych takich jak wiek i płeć, 

f) podsumowanie, wnioski oraz rekomendacje.  

 

IV.  Wykonanie i przekazanie przedmiotu zamówienia  

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanego 

dokumentu na każdym etapie jego tworzenia. 

2. Opracowany dokument będący przedmiotem zamówienia należy dostarczyć 

Zamawiającemu w wersji papierowej, w 3 egzemplarzach każdy, w formacie A4, czcionka 

Arial, rozmiar 10, w kolorze, poprawne pod względem pisowni i edycji. Wraz z wersją 

papierową Oferent dostarczy również wersję elektroniczną w 3 egzemplarzach każda, 

w formie pliku docx oraz pdf z możliwością wydruku, umieszczoną na płycie CD/DVD 

oraz prezentacji multimedialnej umieszczonej na płycie CD/DVD. 

3. Przekazanie opracowanej dokumentacji będzie jednoczesnym przekazaniem praw 

autorskich do przedmiotowego opracowania tj. z możliwością nieograniczonego 

korzystania, rozpowszechniania, powielania, udostępniania innym osobom oraz 

publicznego prezentowania. 

4. Oferent będzie zobowiązany do samodzielnego pozyskiwania dokumentów źródłowych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Na wniosek Oferenta, Zamawiający 

udostępni dotychczas wykonane analizy i raporty dotyczące zjawiska przemocy domowej 

w Szczecinku, którymi dysponuje, o ile materiały te nie są ogólnodostępne. 

5. Oferent we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje niezbędne pisma, zaproszenia, 

ankiety i inne dokumenty potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia.  

6. Oferent zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz bierze na siebie odpowiedzialność 

za redakcję techniczną i merytoryczną całego dokumentu. 

 

V.  Opis warunków udziału w postępowaniu  

 

1. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy nie później niż na dzień składania 

ofert wykażą, że spełniają warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - na potwierdzenie tego warunku Oferent 

zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie 

wykonał co najmniej trzy zlecenia dotyczące opracowania diagnozy zjawiska 

przemocy domowej,  
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3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi 

doświadczenie w realizacji tego typu zadań dla co najmniej trzech jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie konsultacji społecznych lub/i partycypacji 

społecznej, 

4) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia. 

 

2. Składanie ofert 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. Oferty, które nie obejmują 

całości przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn 

formalnych. 

 

2) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która ma być opatrzona napisem 

„Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Szczecinku – 2018 rok” oraz 

identyfikacją Oferenta. 

 

3) Ofertę należy składać na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego, w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na jego adres – 

ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek do dnia 05 października 2018 r., do godz. 1500.  

 

4) Do oferty załączyć należy: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji. 

b) wykaz zrealizowanych usług, o których mowa w pkt. V ust. 1 ppkt 2 na druku 

Wykaz zrealizowanych usług stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

Zapytania Ofertowego wraz z rekomendacjami wystawionymi przez 

Zleceniodawcę wykonanej usługi lub protokołami odbioru usługi bez uwag 

(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 

c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w pkt. V ust. 1 ppkt 1, 3 i 4, 

d) proponowaną metodykę badań,  

e) harmonogram realizacji zamówienia, 

f) parafowany Projekt umowy na wykonanie usługi – załącznik nr 3. 

 

5) Osoba upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest Pani 

Agnieszka Osowska , tel. 94 37 280 10 lub 94 37 280 00 (sekretariat).  

 

3. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Oferent podaje cenę brutto. Cena oferty, uwzględniająca należny podatek VAT, 

podana w załączniku nr 1 musi obejmować cały przedmiot zamówienia (Oferent nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia zgodnie z art. 632 K. c.). 

2) Cena oferty podana przez Oferenta zawiera w sobie wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy 

i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu, w tym także 

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

3) Cena oferty podana w załączniku Nr 1 musi być podana cyfrą i słownie, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4) Warunki płatności zostały określone w Projekcie umowy - załącznik nr 3. 
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4. Ocena złożonych ofert 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się ceną brutto oferty. 

 

VI.  Pozostałe informacje  

 

1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia 

dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami, w przypadku, gdy zaproponowane oferty 

cenowe przekroczą kwotę, jaką Zamawiający zaplanował przeznaczyć na realizację 

niniejszego Zamówienia. 

 

Wykaz załączników: 

1) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1, 

2) Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2, 

3) Projekt umowy – załącznik nr 3. 


