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Załącznik nr 1 do SIWZ 

znak sprawy MCPS.ZP/PR/351-3/2020/U 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia - Przygotowanie ewaluacji dotyczącej skuteczności 

i trwałości sposobów działania poszczególnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej OWES obejmujących swoim działaniem teren województwa mazowieckiego 

za okres styczeń 2018 grudzień 2019. 

Opracowanie ewaluacji realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na 
Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  
 

Ewaluacja będzie dotyczyła oceny jakości działań pod kątem ich skuteczności rozumianej jako ocena 
stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów projektu i trwałości rozumianej jako ocena stopnia efektów 
działań OWES w perspektywie długoterminowej. 

1. Skuteczność działań OWES 

1.1. W jakim stopniu osiągnięte zostały cele postawione w Planie działania/projektach OWES? 

1.2. Które usługi i instrumenty wsparcia świadczone przez OWES w projektach są oceniane jako 
najbardziej skuteczne, a które były oceniane jako najmniej skuteczne i dlaczego? 

1.3. W jakim stopniu oferta OWES jest rozpoznawalna przez Podmioty ekonomii społecznej (PES), 
przedsiębiorstwa społeczne (PS)? Czy OWES w sposób atrakcyjny i wystarczający docierają z 
informacją o swoich działaniach do PES/PS? 

1.4. Jakich problemów doświadczają OWES w związku z realizacją projektów? Z czego one 
wynikają? Jak można je rozwiązać? Jakie problemy nie leżące po stronie OWES wpływają na 
skuteczność wsparcia przez OWES? 

1.5. Na ile skuteczna jest współpraca OWES na rzecz wsparcia PS/PES z różnymi instytucjami 
zaangażowanymi we wdrażanie RPO 2014-2020 w rozwój sektora ekonomii społecznej w 
regionie? 

1.6. Jakie efekty społeczno-zatrudnieniowe w PES i PS można przypisać wsparciu ze strony 
OWES? Czy efekty są zadawalające w danym regionie w kontekście tamtejszych wyzwań? 

2. Trwałość działań OWES 

2.1. W jakim stopniu działania realizowane przez OWES na rzecz PES/PS przynoszą trwałe    
efekty?  

2.2. Co sprzyja osiągnięciu trwałości realizowanych działań przez OWES? 

2.3. Jakimi działaniami dobrymi praktykami można poprawić trwałość działań OWES?  

2.4. Jaka jest trwałość miejsc pracy powstałych w PES/PS dzięki wsparciu w ramach projektów 
OWES? 

2.5. Jak zmieniła się sytuacja społeczna i status na rynku pracy poszczególnych grup 
uczestników/pracowników PES/PS po wsparciu OWES? 

2.6. Jaka jest liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 18 miesięcy, utworzonych w PES/PS ze 
środków z EFS w ramach RPO 2014-2020?  

3.   Wspieranie podmiotów reintegracyjnych 

      3.1. Jaka jest skala wsparcia dla podmiotów reintegracyjnych? 

      3.2. Jakie działania podejmował OWES na rzecz podmiotów reintegracyjnych?       

      3.3. Jakie efekty w zakresie wspierania podmiotów reintegracyjnych udało się osiągnąć? 
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4. Ewaluacja dotyczyć będzie obszaru województwa mazowieckiego z uwzględnieniem podziału na 

podregiony według NUTS 31 tj.: (Miasto Warszawa, podregion radomski, podregion warszawski 

wschodni, podregion warszawski zachodni, podregion ciechanowski, podregion płocki, podregion 

ostrołęcki, podregion siedlecki, podregion żyrardowski). 

 

5. Ewaluacja musi być zgodna z następującymi dokumentami:  

  „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”, jako punkt odniesienia dla rozwoju 

ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionu Mazowsza. 

 „Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020”, jako punkt 

odniesienia dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionu Mazowsza. 

 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.” 

 „Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.” 

6.Ewaluacja musi uwzględniać aktualne informacje, dane statystyczne i raporty, zawarte m. in. 

w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na stronach internetowych Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej (MCPS), OWES-ów z terenu woj. mazowieckiego, Głównego Urzędu 

Statystycznego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, www.ngo.pl, 

www.ekonomiaspoleczna.pl itp. 

 

7. Ewaluacja będzie wykonana z uwzględnieniem materiałów i dokumentów przekazanych przez 

Zamawiającego, zgromadzonych w trakcie realizacji przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

zadań związanych z koordynacją ekonomii społecznej. 

8. Ewaluacja będzie wykonana z zastosowaniem metod i technik badawczych przy założeniach: 

 Analiza danych zastanych                        N=1 

 Indywidualne wywiady pogłębione            N=4 

 Metoda tajemniczy klient                          N=4 

 Badania ilościowe 

 Wywiady grupowe                                    N=4 

 Wywiady telefoniczne 

  
II. Termin realizacji ewaluacji 

Od podpisania umowy, termin umowy maksymalnie do 30 listopada 2020 r. 

 
III. Produkty przedmiotu zamówienia 

 

1.Ewaluacja końcowa. 

Wykonawca przygotuje ewaluację i dostarczy raport ewaluacyjny w wersji drukowanej (papierowej-2 

egzemplarze, strony trwale połączone) oraz elektronicznej. Ewaluacja powinna być opracowana w 

języku polskimi i mieć następującą strukturę:  

 streszczenie – krótkie podsumowanie głównych wniosków i rekomendacji w postaci 

wypunktowanej, objętości od 2 do 5 stron A4, 

 spis treści, 

 wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów ewaluacji, opis okoliczności 

towarzyszących analizie danych), 

 wyczerpujący opis zastosowanej metodologii oraz źródeł wykorzystanych informacji, 

 wnioski i rekomendacje (podsumowanie w kontekście wskazanych problemów, opis 

słabych i mocnych stron, rekomendacje w formie zaleceń i sugestii, które będą użyteczne 

dla Zamawiającego, sformułowane klarownie). 

                                                 
1 Informacje o podziale NUTS dostępne są na stronie: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-

nuts/klasyfikacja-nuts-w-polsce/  



 

 

ul. Nowogrodzka 62a 
02-002 Warszawa 
tel. (22) 622 42 32 
www.mcps.com.pl   

Projekt  
„Koordynacja ekonomii społecznej  
na Mazowszu” 
www.es.mcps-efs.pl 

 

3 

 

 


