Powiat K^trzynski
11-400 K^trzyn
Plac Grunwaldzki 1

(piecza.tka zamawiajqcego)
Ke.trzyn, dnia 18.05.2015r.

SO.2600.1.16.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiajqcy:
Powiat Ke.trzyhski, 11 - 400 Ke.trzyn, Plac Grunwaldzki 1 NIP 742 18 42 214 zaprasza do
ztozenia ofert na:
2.

Przedmiot zamowienia:
Opracowanie Strategii rozwoju oswiaty Powiatu Ke_trzyriskiego w latach 2015 - 2022

3.

Wymagania dotyczqce opracowania:
- termin wykonania zamowienia: 31.12.2015r.
- termin ptatnosci: 21 dni po wykonaniu Strategii

I. Cel opracowania Strategii
Strategia rozwoju oswiaty w Powiecie Ketrzyhskim w latach 2015 - 2022 ma pomoc Zamawiajqcemu
podja.c w sposob planowy i spojny takie dziatania w zakresie oswiaty, ktore przygotuja, poszukiwanych
na rynku pracy specjalistow do aktywnego funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy.
II. Wymagania:
Przedmiotem zapytania jest opracowanie koncepcji dokumentu pn. Strategia rozwoju oswiaty w
Powiecie Ketrzyhskim na lata 2015 - 2022, ktora powinna uwzgle.dniac:
- diagnoze. stanu istnieja.cego w poszczegolnych obszarach z okresleniem trendow rozwojowych;
- opracowanie szczegotowej metodyki analizy;
- okreslenie priorytetow i hierarchizacja celow rozwojowych;
-

przeprowadzenie

analiz, okreslenie misji, wizji

i strategicznych celow

rozwojowych

z

uwzgle,dnieniem priorytetow Unii Europejskiej w zakresie oswiaty w okresie finansowym 2014 2020;
-analize. SWOT dla poszczegolnych obszarow planowania strategicznego w zakresie oswiaty.
III. Przygotowanie Strategii powinno odbywac siq w nastqpujqcych etapach:
1.

Konsultacje - informacja o planowanej inicjatywie wypracowania w powiecie Strategii
edukacyjnej, zapoznanie uczestnikow z procedurq, mozliwosciami uczestniczenia roznych
grup spotecznych w debacie spotecznej, okreslenie ogolnych perspektyw postrzegania

edukacji

powiatowej,

powotanie

zespotu

strategicznego

d.s.

strategii,

Celem

przeprowadzenia konsultacji spotecznych be_dzie uzyskanie jak najwi^kszej ilosci informacji,
oczekiwah, spostrzezeri, wnioskow do opracowania strategii rozwoju oswiaty.
2.

Organizacja spotkah konsultacyjnych w zaproponowanej formie - min. 3 spotkania.

3. Przygotowanie ankiet

i przeprowadzenie

badari ankietowych

na wybranej probie

interesariuszy,
IV. Opracowanie projektu strategii
Po przeprowadzeniu konsultacji spofecznych, Wykonawca przygotuje projekt Strategii rozwoju
oswiaty w Powiecie K^trzyriskim na !ata 2015 - 2022. Strategia musi zawierac system wdrazania i
monitorowania oraz zapewniac jej zgodnosc ze strategicznymi dokumentami.
V. Przyj^cie Strategii
Wykonawca wezmie udziat w posiedzeniu Rady Powiatu w K^trzynie, na ktorej w drodze Uchwaty
Rady Powiatu w Ke_trzynie zostanie przyje.ty dokument Strategia rozwoju oswiaty w Powiecie
Ke_trzyriskim na lata 2015 - 2022. Wykonawca przeprowadzi podczas sesji Rady Powiatu w Ke_trzynie
prezentacje, Strategii oraz przedstawi korzysci zwiqzane z jej przyje_ciem.

VI.

Dokumenty stanowia.ce oferte.:
- prawidfowo wypetniona oferta, ktora stanowi zata.cznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- doswiadczenie w opracowaniu dokumentow strategicznych oraz strategii na poziomie
powiatowym, co najmniej 2 opracowania w okresie 36 miesie_cy. Wykaz wykonanych
opracowari potwierdzonych referencjami;
- aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub ewidencji.

VII. Kryteria oceny ofert:
Ocena oferty w naste.puja.cy sposob:
1. Kryterium wytonienia najlepszej oferty: kryterium 100% - cena
VII. Miejsce i termin ztozenia oferty:
Kompletna, oferte. wraz z wypetnionym zata,cznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nalezy
ziozyc pocztq elektroniczn^, faksem lub pisemnie do dnia 29 maja 2015 roku do godz. 12.00 do
Starostwa Powiatowego w K^trzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11 - 400 K^trzyn, faks. 89751 24 01, email: krzvsztof.krupienik{a)starostwo,ketrzvn.pl. W przypadku pytari osobq do kontaktu jest Krzysztof
Krupienik - dyrektor Powiatowego Zespotu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkot w Ke_trzynie - tel.
89 75117 10.
Oferty, ktore wptyn^ w pozniejszym terminie nie be_dq podlegaty rozpatrzeniu.
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Zatqcznik nr 1

FORMULARZOFERTY

1. Nazwa i adres Oferenta
Nazwa oferenta:

Adres:

NIP
REGON
TEL

e-mail:
2. Oferta cenowa
W odpowiedzi na Paristwa zapytanie ofertowe, przedstawiam nastQpujqcg ofertQ na
realizacj^ przedmiotu zamowienia t.j. Opracowanie strategii rozwoju oswiaty w
Powiecie Ke,trzyriskim na lata 2015 - 2022, zgodnie z jego opisem i terminem
realizacji zawartym w przekazanym zapytaniu ofertowym w wysokosci:

1. Termin realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.
2. Termin ptatnosci:
3. Oswiadczam, ze zapoznatam/em sie_ z trescia. zapytania i akceptuje_ go bez
zastrzezeri.
4. Oswiadczam, ze spetniam wymogi okreslone w tresci zapytania ofertowego.

Miejscowosc, data

Piecz^tka i podpis Oferenta

