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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Ekspertyza pt. Analiza  i ocena roboczej wersji „Planu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030” w zakresie metodologicznej  

poprawności powstawania dokumentu wraz z ewentualnymi rekomendacjami 

zmian. 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy, w której dokonana zostanie analiza oraz 
ocena treści zawartych w wersji roboczej „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na 
lata 2021-2030” (zwany dalej „Planem”). Dokument opracowywany jest przez pracowników 
Wydziału Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z Mazowieckim 
Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Zespołem ds. opracowania nowego „Planu”. 
Analiza oraz ocena treści dokonana zostanie zgodnie z poniższym zakresem merytorycznym. 
W skład zamówienia na opracowanie ekspertyzy wchodzi także zaprezentowanie jej wniosków 
podczas trzech trzygodzinnych spotkań w siedzibie MCPS. 

Zakres merytoryczny:  

• Analiza i ocena poprawności metodologicznej zaproponowanych treści „Planu”,  
w szczególności:  

◦ część diagnostycznej, 

◦ analizy SWOT, 

◦ wyznaczonych wizji, misji, celu głównego, celu szczegółowego, 

◦ działań, 

◦ rezultatów i wskaźników, 

◦ systemu realizacji – realizatorzy, budżet, 

◦ monitoringu i ewaluacji, 

◦ zgłoszonych uwag w procesie konsultacji społecznych dokumentu. 

• Opis popełnionych błędów i nieścisłości wraz z rekomendacjami, które będą użyteczne dla 
Zamawiającego do wprowadzenia w „Planie”. 

• Przegląd  badań lub publikacji poświęconych ekonomii społecznej oraz metodologii 
opracowywania dokumentów planistycznych i strategicznych, w przypadku konieczności 
pogłębienia zaprezentowanych treści „Planu”. 

• Podsumowanie i wnioski dotyczące roboczej wersji „Planu” oraz proponowanych zmian na 
każdym etapie powstającego „Planu”. 

 

Założenia metodologiczne:  

1. Ekspertyza ma na celu analizę i ocenę wersji roboczej „Planu” zgodnie z planowaniem 
strategicznym opisywanym w literaturze tego przedmiotu. 

2. Ekspertyza będzie wykonana z uwzględnieniem materiałów i dokumentów przekazanych przez 
Zamawiającego, zgromadzonych w trakcie realizacji zadań związanych z koordynacją ekonomii 
społecznej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

 



 

 

 

 

 

 

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 

 

II. Termin realizacji ekspertyzy: do 30 listopada 2020 r. Realizacja zamówienia będzie odbywać 
się w 3 częściach: 

• I – analiza i ocena dokumentu w zakresie część diagnostycznej, analizy SWOT, 
wyznaczonych wizji, misji, celu głównego, celu szczegółowego, działań, rezultatów 
i wskaźników; 

• II – analiza i ocena spotkanie po przeanalizowaniu dokumentu w zakresie systemu 
realizacji (realizatorzy), budżet, monitoringu i ewaluacji; 

• III – analiza i ocena spotkanie po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag w procesie 
konsultacji społecznych dokumentu. 

Oddanie każdej części wiąże się z wypracowaniem materiału merytorycznego przekazanego 
w formie elektronicznej oraz zaprezentowanie wyników podczas spotkania. Ostatnia część 
ekspertyzy wiąże się ze scaleniem całości dokumentu oraz zaprezentowaniu ostatecznych 
wyników. 

Po każdej z części planowana jest wypłata wynagrodzenia odpowiednio w wysokości: 30%, 30% 
i 40%. 

 

III. Wymagania formalne i struktura dokumentu: 

Wykonawca przygotuje ekspertyzę i dostarczy w wersji drukowanej oraz elektronicznej.  

W ramach realizowanej pracy Wykonawca zobowiązany jest także do zaprezentowania 
dotychczasowych prac podczas trzech trzygodzinnych spotkań w siedzibie Zamawiającego. 

• I spotkanie po przeanalizowaniu dokumentu w zakresie część diagnostycznej, analizy 
SWOT, wyznaczonych wizji, misji, celu głównego, celu szczegółowego, działań, rezultatów  
i wskaźników; 

• II spotkanie po przeanalizowaniu dokumentu w zakresie systemu realizacji (realizatorzy), 
budżet, monitoringu i ewaluacji; 

• III spotkanie po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag w procesie konsultacji społecznych 
dokumentu. 

Liczba stron – minimum 30. Ekspertyza 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 ekspertyzy, opis okoliczności 
towarzyszących analizie danych),  

• główna treść, zgodna z wymaganiami merytorycznymi,  

• ewentualna bibliografia. 
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