
 

 
 

 

Znak sprawy: MCPS.ES/AS/351-3/2019                                                        Załącznik nr 1 do IWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia  

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa biznesowego dla trzech 

podmiotów ekonomii społecznej1 na Mazowszu. Przedmiot zamówienia zakłada realizację 

następujących działań: 

1.1.1. Doradztwo wstępne – przeprowadzenie wstępnej sesji doradczej w trzech 

podmiotach ekonomii społecznej na Mazowszu, której celem będzie przeanalizowanie 

sytuacji w każdym z podmiotów w obszarach: marketingu, zarządzania, współpracy  

z lokalnym otoczeniem (samorządy, organizacje pozarządowe itp.). 

1.1.2. Doradztwo właściwe – przeprowadzenie działań doradztwa restrukturyzacyjnego 

wynikających ze wstępnej analizy i potrzeb doradczych w zakresie marketingu, 

zarządzania, współpracy z lokalnym otoczeniem (samorządy, organizacje 

pozarządowe itp.) właściwych i istotnych z punktu widzenia rozwoju podmiotu. 

Zadaniem doradcy będzie obserwacja i analiza sytuacji, poradnictwo i metody 

rozwiązania problemów, np. wprowadzenie nowego asortymentu, zmiana wystroju 

wnętrza, kampania reklamowa odmienionego miejsca (np. budowa strony internetowej, 

szaty graficznej produktów). Na dodatkowe „twarde” metody zaradcze, o których mowa 

 
1 podmiotem ekonomii społecznej jest:  

1. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

 o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);  

2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym:  

a. CIS i KIS;  

b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

3. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);  

4. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym 

interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:  

a. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski 

wspierają realizację celów statutowych;  

b. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów 

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 21, z późn. zm.);  

c. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.  
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wyżej, Wykonawca przeznaczy w ramach wynagrodzenia co najmniej 2 tysięcy złotych 

na każdy podmiot, na wdrożenie zadań wynikających z ww. doradztwa.    

1.1.3. Doradztwo po wdrożeniu – przeprowadzenie analizy podjętych działań przez 

podmiot, monitoring wdrożenia zmian po 1 miesiącu od zakończenia realizacji 

wsparcia.  

1.2. Doradztwo biznesowe realizowane będzie w formie indywidualnej (doradca – podmiot 

ekonomii społecznej). 

1.3. Usługi doradztwa świadczone będą w siedzibach trzech podmiotów lub innych lokalizacjach 

wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się na terenie województwa 

mazowieckiego, w uzasadnionych przypadkach w formie pośredniej: on-line  

(tzw. e-wsparcie z wykorzystaniem jako narzędzia komunikacji elektronicznej). Godziny 

przeznaczone na dojazd doradcy do miejsca świadczenia doradztwa nie są wliczone do 

godzin wsparcia.  

1.4. Łączna liczba godzin doradztwa obejmuje 96 godzin (średnio 32 godzin na jeden podmiot,  

1 godzina = 60 minut), przy założeniu: 

1.4.1. Doradztwo wstępne – maksymalnie 12 godzin (średnio 4 godziny x 3 podmioty), 

1.4.2. Doradztwo właściwe – maksymalnie 75 godzin (średnio 25 godzin x 3 podmioty), 

1.4.3. Doradztwo po wdrożeniu – maksymalnie 9 godzin (średnio 3 godziny x 3 podmioty). 

1.5. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby godzin doradztwa dla danego 

podmiotu kosztem zwiększenia liczby godzin doradztwa dla innego podmiotu, zgodnie  

z indywidualnym zapotrzebowaniem na doradztwo.  

2. Cel  

Celem usługi doradztwa biznesowego jest kompleksowe wsparcie rozwoju w trzech 

podmiotach ekonomii społecznej na Mazowszu do 13 grudnia 2019 r.  

3. Odbiorcy szkolenia 

3.1. Odbiorcami usługi są trzy podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa 

mazowieckiego. 

3.2. Do metamorfoz Zamawiający zgłosi 3 podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące  

na rynku, mające problem z utrzymaniem się na nim; są na etapie stagnacji. 

4. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.  

4.1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

4.1.1. Rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy, tj. przeprowadzenia usługi  

z zakresu doradztwa biznesowego dla 3 podmiotów ekonomii społecznej, uzależnionej 

od indywidualnych potrzeb podmiotu, w tym m.in.: 
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4.1.1.1. Rozpoznania potrzeb i problemów biznesowych podmiotów, w oparciu o nie 

przygotowania procesu doradczego oraz przeprowadzenia oceny tego procesu, 

4.1.1.2. Doradztwa w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju, 

zwiększenia wolumenu sprzedaży przez podmioty, 

4.1.1.3. Wspierania podmiotów w procesie budowy powiązań kooperacyjnych, 

kontaktów z dostawcami, personelem, lokalnym otoczeniem (samorządem, 

organizacjami pozarządowymi).  

4.1.1.4. Wspierania podmiotów w promocji swoich usług. 

4.1.2. Dokumentowania przebiegu prowadzonego doradztwa, poprzez: 

4.1.2.1.  prowadzenie kart spotkań doradczych, które zostaną przekazane przez 

Zamawiającego, zawierającego m.in. datę, wymiar godzinowy, tematykę spotkań 

doradczych, zagadnienia kluczowe, potwierdzone podpisami osób 

reprezentujących podmiot, przekazania ich do Zamawiającego do 4 dnia każdego 

miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

4.1.2.2. Prowadzenie sprawozdań miesięcznych i przekazywania ich do 

Zamawiającego do 4 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

4.1.3. Przygotowania szczegółowego raportu końcowego z efektów metamorfoz 

podmiotów zawierającego opis trzech etapów doradztwa, wyniki, analizy, 

rekomendacje.  

4.1.4. Dostarczenia do Zamawiającego na swój koszt komplet dokumentacji w ciągu 5 dni 

od zakończenia usługi doradczej.  

4.2. Usługi doradcze odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy, na terenie województwa 

mazowieckiego z uwzględnieniem miejsca siedziby podmiotu, w godzinach ustalonych 

przez podmioty i Wykonawcę. 

4.3. Koszt dojazdu na miejsce realizacji usługi doradczej we własnym zakresie pokrywa 

Wykonawca. 

4.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym 

etapie realizacji zamówienia.  

5. Wymagania dotyczące doradców 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wskazany poniżej 

warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy będzie brał pod 

uwagę wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby skierowanej przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia, mianowicie Wykonawca musi wykazać, że na 
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potrzeby realizacji zamówienia dysponuje minimum 1 osobą (doradcą), który łącznie spełni 

wskazane poniżej wymagania: 

5.1. wykształcenie wyższe magisterskie, 

5.2.  minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe: 

5.2.1. w zakresie doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw i/lub; 

5.2.2. na stanowisku menedżerskim we wdrażaniu produktów lub usług na rynek, bez 

względu na fazę rozwoju przedsiębiorstwa i/lub; 

5.2.3. w zakresie doradztwa biznesowego dla osób prowadzących lub planujących 

rozpocząć działalność gospodarczą,  

5.3. praktyczne doświadczenie w bezpośrednim przygotowaniu minimum 3 biznesplanów i/lub 

programów, strategii rozwoju przedsiębiorstw i/lub programów rozwoju eksportu 

przedsiębiorstw i/lub audytów przedsiębiorstw (technologicznych/ marketingowych/ 

wzorniczych) i/lub studiów wykonalności projektów i/lub ekspertyz i analiz gospodarczych.  

6. Termin realizacji 

6.1.1. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany najpóźniej do dnia 13.12.2019 r.   

7. Współpraca z Zamawiającym 

7.1. Zamawiający zobowiązuje się do 

7.1.1. rekrutacji podmiotów na doradztwo biznesowe, 

7.1.2. nadzoru nad realizacją doradztwa biznesowego. 

7.2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

7.2.1. współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji usługi, 

7.2.2. informowania Zamawiającego o napotkanych problemach/trudnościach  

przy realizacji zamówienia, szczególnie tych, które potencjalnie mogą wpłynąć  

na częściowe lub całościowe niewywiązanie się z postanowień zawartej umowy,  

7.2.3. zapewnienia jednego pracownika, który będzie posiadał odpowiednie kompetencje 

do podejmowania w imieniu Wykonawcy wiążących decyzji dotyczących realizacji 

zamówienia i będzie ściśle współpracował z pracownikiem Zamawiającego 

odpowiedzialnym za realizację doradztwa.  

 

 


