
 
Kraków, 25.09.2019 r.  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z realizacją projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” finansowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. 

Usprawnienie procesu stanowienia prawa) Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i 

Doktorów PolDoc zaprasza Państwa do złożenia oferty na opracowanie tekstu do newslettera 

pt.: „Model kompetencji eksperckich przedstawicieli NGO w procesie stanowienia 

prawa” w oparciu o rozdział publikacji 

Celem newslettera jest nabycie kompetencji w zakresie procesu stanowienia prawa. 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku (zgodnie z 

zapisami dokumentu „Umowa Partnerstwa 2014-2020; Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 

podpisanego przez Ministra Rozwoju w dniu w dniu 19.07.2017 r. – Rozdział 6.5 Zamówienia 

udzielane w ramach projektów), zwanego dalej rozeznaniem. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

W ramach projektu planujemy opracować newsletter zawierający bieżącą informację m.in. o 

możliwościach uczestniczenia w procesie stanowienia prawa na poziomie krajowym, 

planowanych zmianach w prawie, możliwych formach partycypacji. Newsletter będzie spełniał 

rolę kanału informacyjnego i bieżącego monitoringu procesu legislacyjnego pod kątem 

uczestnictwa NGO w tym procesie.  Planuje się opracowanie newslettera w formie online.  

 

Odbiorcami będą reprezentanci organizacji pozarządowych z Małopolski.  

 

 

Wymagania wobec autora artykuł (do przedłożenia po wyborze Wykonawcy): 

 wiedza kierunkowa potwierdzona studiami/certyfikatami/zaświadczeniami/inne 

umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia 

 doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie krótsze niż 2 lata 

 

Oczekujemy: 

 przygotowania tekstu do newslettera zgodnie ze specyfikacją: sam tekst w wordzie min. 

3 strony a4 (czcionka Times 12 i odstępie 1,5). Ponadto artykuł powinien zawierać min.  

1 zdjęcie i 1 infografikę (lub min. 2 zdjęcia/2 infografiki). Tekst powinien zostać 

przedstawiony w sposób przejrzysty (m.in. ze śródtytułami, akapitami) 



 
 opracowanie w 5 zdaniach tekstu wprowadzającego – wyświetlającego się na stronie 

głównej newslettera 

 wycena powinna uwzględniać wartość autorskich praw majątkowych do dzieła 

powstałego w wyniku realizacji zamówienia. 

 

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło lub na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

 

3. Opis sposobu przedstawienia ceny 

 

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej brutto brutto za 1 artykuł – na załączonym 

formularzu - podając informację: 

  

 

1 artykuł x ……………….. zł brutto brutto = ………………. zł brutto brutto 

 

 

Kryterium oceny oferty stanowić będzie cena. 

 

4. Termin i miejsce przedstawienia oferty:  

Termin nadsyłania ofert: 13.10.2019r. (osobiście, pocztą zwykła do godz.: 16:00, mailem 

do: 23:59) 

Termin opracowania i przesłania tekstu: 12.06.2020 r. godz.: 12:00 

 

 

Prosimy Państwa o przesłanie oferty na napisanie artykułu pocztą elektroniczną na adres: 

ngo@kolping.pl lub złożenie w siedzibie lider projektu czyli Związku Centralnego Dzieła 

Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków w opisanej kopercie z nazwą projektu i 

nazwą newslettera.  

 

 

Z poważaniem 

 

Mariusz Kusion 

 

Załaczniki: 

1. Oferta_zapytanie 

 

 

mailto:ngo@kolping.pl

