
 

 

         Załącznik nr 1 do IWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w ramach stanowiska Doradcy ds. 
Modelu Kooperacji dla podmiotów z gmin i powiatów województwa mazowieckiego w 
ramach projektu „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna 
pomoc społeczna. 

Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego 
schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a innymi 
podmiotami z sektora polityki społecznej, zwanego dalej Modelem Kooperacji na 
terenie pięciu województw makroregionu – podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, 
świętokrzyskiego oraz mazowieckiego, zwanego dalej makroregionem. 

Projekt realizowany jest w czterech etapach (Kamieniach Milowych I-IV) w terminie od 
01.04.2018 r. do 31.03.2021 

I Kamień Milowy – opracowanie modelu: 12 miesięcy, tj. od 01.04.2018 do 31.03.2019 

II Kamień Milowy – testowanie modelu (wdrożenie): 18 miesięcy, tj. od 01.04.2019 do 
30.09.2020 

III Kamień Milowy – podsumowanie testów: 3 miesiące, tj. 01.10.2020 do 31.12.2020 

IV Kamień Milowy – działania edukacyjne (szkoleniowe): 3 miesiące, tj. 01.01.2021 do 
31.03.2021 

1. Zakres zamówienia: 

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 

a) Przedmiotem zamówienia części 1 jest usługa doradcza w ramach stanowiska 
Doradcy ds. Modelu Kooperacji dla podmiotów z gmin i powiatów województwa 
mazowieckiego tj. gmina Wiązowna (z powiatu otwockiego), gmina Nur (z powiatu 
ostrowskiego), gmina Małkinia Górna (z powiatu ostrowskiego) oraz powiaty otwocki 
i ostrowski – Doradca I. 

b) Przedmiotem zamówienia części 2 jest usługa doradcza w ramach stanowiska 
Doradcy ds. Modelu Kooperacji dla podmiotów z gmin i powiatów województwa 
mazowieckiego tj. gmina Radzanów (z powiatu białobrzeskiego), gmina Stoczek (z 
powiatu węgrowskiego), gmina Liw (z powiatu węgrowskiego) oraz powiatu 
białobrzeski i węgrowski – Doradca II. 

 

Usługi doradcze będą świadczone od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r. w 
zakresie doradztwa, budowania współpracy, realizacji, komunikacji w zespołach 
gminnych i powiatowych. 



 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Wymagany termin realizacji wszystkich części zamówienia, zostaje wyznaczony na 
okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r.  

3. Miejsce realizacji zamówienia: 

Województwo mazowieckie. Wybrane w ramach projektu gminy wiejskie i powiaty z 
terenu woj. mazowieckiego: 

1. Gminy i powiaty dotyczące 1 części zamówienia: gmina Wiązowna (z powiatu 
otwockiego), gmina Nur (z powiatu ostrowskiego), gmina Małkinia Górna (z 
powiatu ostrowskiego) oraz powiaty otwocki i ostrowski. 

2. Gminy u powiaty dotyczące 2 części zamówienia: gmina Radzanów (z powiatu 
białobrzeskiego), gmina Stoczek (z powiatu węgrowskiego), gmina Liw (z 
powiatu węgrowskiego) oraz powiatu białobrzeski i węgrowski. 

 

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia (wszystkie części zamówienia): 

4.1 praca analityczna, metodyczna w ramach zespołu projektowego w siedzibie 
Zamawiającego w wymiarze min. 2 spotkań w miesiącu; 

4.2 prowadzenie doradztwa indywidualnego dla animatorów, pracowników i podmiotów 
instytucji pomocy społecznej z gmin i powiatów, jednostek samorządu terytorialnego, 
innych podmiotów sektorowych objętych Projektem, w tym praca w terenie, w siedzibie 
wspieranych podmiotów na terenie województwa mazowieckiego minimum raz na 2 
tygodnie– dotyczącego m.in. budowania współpracy między instytucjami, jej realizacji, 
komunikacji w zespołach gminnych i powiatowych, wsparcia instytucjonalnego oraz 
rzecznictwa projektowego wśród władz gminy, powiatu, rad gminnych, powiatowych 
itp.; 

4.3 prowadzenie doradztwa grupowego na terenie podmiotów objętych Projektem w 
gminach i powiatach województwa mazowieckiego, minimum 1 raz w miesiącu w 
każdym zespole gminno-powiatowym; 

4.4 wsparcie merytoryczne wyłonionych w procesie rekrutacji podmiotów z gmin i 
powiatów województwa mazowieckiego podczas pilotażu Modelu Kooperacji 
(doradztwo osobiste, telefoniczne i mailowe według potrzeb); 

4.5 udział w opracowaniu treści do platformy edukacyjnej, maksymalnie raz na kwartał; 

4.6 udział w spotkaniach przedstawicieli Partnerów Projektu, organizowanych na 
terenie makroregionu raz na kwartał  (spotkania odbywać się będą na terenie 
województw wchodzących w skład makroregionu); 

4.7 prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opracowanego Modelu Kooperacji 
(IV Kamień Milowy), udział w konferencji wojewódzkiej, która zostanie zorganizowana 
przez Zamawiającego w ramach Projektu na terenie województwa mazowieckiego oraz 
przeprowadzenie szkolenia z treści wypracowanego Modelu Kooperacji dla minimum 2 
grup podmiotów na terenie województwa mazowieckiego; 



 

 

4.8 prowadzenie dokumentacji pracy doradczej: sprawozdania miesięcznego, 
miesięcznej karty pracy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zawartej 
umowy oraz comiesięczne przekazywanie Zamawiającemu sprawozdania 
miesięcznego i miesięcznej karty czasu pracy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, 
za miesiąc poprzedni. 

4.9 Czas pracy doradcy to faktyczny czas świadczenia usług, tj. działań doradczych w 
gminie/powiecie. 

4.10 Usługa doradcza świadczona będzie średnio 60 godzin w miesiącu, jednak nie 
więcej niż 1260 godz. W okresie od podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r. 
Wykonawca w okresie realizacji zamówienia tj. do dnia 31 marca 2021 zrealizuje: 

II KM – 60h x 15 miesięcy 900h 

III KM – 60h x 3 miesiące 180h 

IV KM 60h x 3 miesiące 180h 

4.11 Kwota do wypłaty zostanie ostatecznie ustalona na podstawie rozliczenia według 
faktycznej ilości zrealizowanych godzin usług – w oparciu o stawki jednostkowe 
wskazane w formularzu ofertowym. 

4.12 Pod pojęciem godziny usługi doradczej należy rozumieć godzinę zegarową - 60 
minut.  

5. Wymagania dotyczące Zamówienia (wszystkie części zamówienia):  

5.1 Usługa doradcy realizowana będzie poprzez (wszystkie części zamówienia): 

1) doradztwo mobilne, umawiane zgodnie z harmonogramem pracy podmiotów z gmin i 
powiatów województwa mazowieckiego (świadczenie usługi osobiście w siedzibie 
Beneficjenta – doradztwo indywidualne, grupowe), 

2) doradztwo stacjonarne w siedzibie Zamawiającego (osobiście, telefonicznie) lub e-
mailowo w zależności od rzeczywistych potrzeb, 

3) wsparcie merytoryczne zespołu projektowego podczas spotkań zespołu w siedzibie 
Zamawiającego, 

4) udział w spotkaniach przedstawicieli Partnerów Projektu organizowanych na terenie 
makroregionu raz w kwartale, 1 konferencji wojewódzkiej, która zostanie 
zorganizowana przez Lidera Projektu na terenie makroregionu oraz przeprowadzenie 
szkolenia z treści Modelu Kooperacji dla minimum 2 grup podmiotów na terenie 
województwa mazowieckiego. 

6. Ogólne warunki i zasady rozliczania kosztów zaangażowania Wykonawcy w 
Projekcie (wszystkie części zamówienia):  

1. W ramach Projektu istnieje możliwość zwrotu dojazdu Wykonawcy do Beneficjenta 
usług (podmiotów z gmin i powiatów województwa mazowieckiego) z wykorzystaniem 
własnego środka transportu (samochodu) z zachowaniem zasady racjonalności i 
efektywności gospodarowania finansami.  



 

 

2. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów dojazdu na doradztwo do Beneficjenta usług 
oraz na spotkania makroregionalne związane z Projektem, od miejsca 
zamieszkania/miejsca prowadzenia działalności do miejsca odbywania spotkań. 
Dojazdy na miejsce spotkania i z powrotem (dotyczące gmin, powiatów) nie mogą 
przekroczyć 1000 km miesięcznie a w przypadku gdy w danym miesiącu w liczbę 
kilometrów dojazd Wykonawcy wliczona zostanie liczba kilometrów przebytych w 
drodze – na spotkanie makroregionalne i z powrotem – nie może przekroczyć 1600 km 
miesięcznie. 

3. Wykonawcy należny będzie zwrot podróży z wykorzystaniem własnego środka 
transportu w kwocie równej iloczynowi liczby kilometrów, od miejsca zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsca prowadzenia działalności przez Wykonawcę (w przypadku 
wątpliwości – od miejsca położonego bliżej miejsca świadczenia usługi) do miejsca 
spotkania oraz drogi powrotnej, w najkrótszej możliwej drodze. Zwrot kosztów 
dojazdów na spotkania makroregionalne oraz spotkania, dokonywane będą na 
zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
(Dz.U. 2013 poz. 167). 
4. Czas dojazdu Wykonawcy do Beneficjenta usług i na spotkania makroregionalne 
Projektu nie będzie wliczany w godziny doradztwa. Za udział w spotkaniach 
makroregionalnych, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za czas spotkań 
merytorycznych, zgodnie z harmonogramem spotkania makroregionalnego/wg planu 
spotkania (bez czasu spotkań integracyjnych, noclegów i czasu wolnego). 
5. Koszt noclegów i wyżywienia podczas spotkań makroregionalnych będą pokrywane 
przez Lidera Projektu, tj. Województwo Podkarpackie  - Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie.  


