
 
 

             Kraków, dn. 25.09.2019 

 

 Zapytanie o cenę 

realizowane w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 

Przedmiot zapytania (nazwa): Opracowanie i przygotowanie rozdziału pt. Eksperci są wśród 

nas – narzędzia oceny kompetencji eksperckich w procesie stanowienia prawa 

wchodzącego w skład publikacji Podręcznik partycypacji NGO  

Zamawiający: 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC 

(biuro projektu: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków) 

 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:  
 

A. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przygotowanie do publikacji w formie 

papierowej (500 egzemplarzy) i elektronicznej (plik *pdf) 1 rozdziału wchodzącego w 

skład podręcznika  

 

B. Specyfikacja rozdziału: przygotowanie tekstu w wordzie min. 18 stron a4 (czcionka 

Times 12 i odstępie 1,5) - maks. 24 strony (liczone wraz wraz z niezbędną infografiką 

(przynajmniej 2 zdjęcia i 2 infografiki (lub min. 4 zdjęcia/4 infografiki). Tekst powinien 

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

 

Dodatkowo: 

Autorzy zostaną poproszeni o wypełnienie oświadczenia o oryginalności dzieła [na 

etapie podpisania umowy], a także o wypełnienie formularza umowy o dzieło i 

przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawa do 

opracowania tekstu pod względem językowym i edytorskim.  

Format pliku  

Prosimy o składanie artykułów w postaci elektronicznej, w formacie doc lub docx.  

Format dokumentu  

W całym dokumencie prosimy stosować czcionkę Times New Roman 12 pkt i nie 

wydzielać cytatów za pomocą innego kroju i rozmiaru czcionki oraz zmiany szerokości 

kolumny. Interlinia 1,5. Wcięcia akapitowe prosimy wprowadzać za pomocą tabulatora 

(a nie spacji). W całym tekście prosimy wprowadzić numerację stron. Przypisy należy 

umieszczać na dole strony.  

Ilustracje  

Autorzy zobowiązani są uzyskać zgodę na publikację towarzyszących artykułom 

materiałów objętych prawem autorskim. Każda ilustracja powinna zostać opatrzona 

podpisem zawierającym informacje o jej treści, źródle oraz wszelkie inne informacje 

wymagane prawem autorskim.  

 

C. Koncepcja podręcznika opiera się na dwóch modułach: Model kompetencji eksperckich 

przedstawicieli NGO w procesie stanowienia prawa i Model skutecznej partycypacji 

publicznej. Pierwszy model będzie definiował i opisywał jakie kompetencje eksperckie 



 
powinni posiadać przedstawiciele NGO do skutecznej partycypacji i jak je rozwijać. 

Podręcznik będzie opisywał sposoby i formy rozwoju kompetencji, narzędzia oceny 

kompetencji. Drugi model będzie opisywał cele i metody partycypacji publicznej. 

Podręcznik będzie miał formułę praktyczną, będzie zawierał opis narzędzi, metod, jakie 

NGO mogą stosować w procesie stanowienia prawa. 

 

Podręcznik  

Moduł I 

 Model skutecznej partycypacji 

Rozdział I:  Po co nam partycypacja publiczna? Rozwiązania prawno-instytucjonalne 

na rzecz partycypacji publicznej i obywatelskiej 

Rozdział II:  Proces legislacyjny a partycypacja NGO,  w tym techniki i narzędzia 

prowadzenia konsultacji 

Rozdział III: Model skutecznej partycypacji   

Moduł II 

Model kompetencji eksperckich przedstawicieli NGO w procesie stanowienia prawa 

Rozdział I: Eksperci są wśród nas – narzędzia oceny kompetencji eksperckich w 

procesie stanowienia prawa 

Rozdział II: Sposoby i formy rozwoju kompetencji eksperckich – opracowanie  

teoretyczne i zeszyt ćwiczeń 

Rozdział III: Model kompetencji eksperckich przedstawicieli NGO w procesie 

stanowienia prawa 

 

3. Warunki realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia – maj 2020 

 

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty: 

Cena  -  waga 100 %  

 

5. Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:   
 

Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul. Żułowska 51), pocztą 

elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl   w terminie do dnia 13.10.2019r. (osobiście, pocztą 

zwykła do godz.: 16:00, mailem do: 23:59) 

 

6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

─ Oferta cenowa - zał. nr 1 

 

7. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia. 

8. Rozstrzygnięcie postępowania: protokół z wyboru wykonawcy zamówienia  

9. Kontakt: biuro projektowe: ngo@kolping.pl ; 12-4187778 
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