
Warszawa, 18.05.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot
zamówienia. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu” poszukuje autorów i wykonawców
ewaluacji Laboratoriach Miejskich (City-Labs) w ramach projektu „Co-designing
Inclusive Mobility (Co-Mobility)”.

Kontekst zamówienia

Projekt „Co-Mobility” korzysta z dofinansowania o wartości 2,05 miliona euro otrzymanego od
Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest dostarczenie
pakietu narzędzi i metod do współtworzenia zrównoważonej mobilności obszarów
zurbanizowanych.

Projekt „Co-Mobility” realizujemy w międzynarodowym partnerstwie, którego liderem jest
Uniwersytet Warszawski. Fundacja „Na miejscu” jest członkiem partnerstwa odpowiedzialnym
za Laboratoria Miejskie, czyli działania w szkołach i wokół nich. Partnerstwo współpracuje z
urzędami miejskimi oraz z szerokim gronem ekspertów i ekspertek od zrównoważonego
transportu, edukacji ekologicznej i badań przestrzeni miasta.

Laboratoria miejskie w poszczególnych szkołach zostaną poddane ewaluacji (bieżącej i ex-
post).

Szczegółowy zakres zamówienia

W związku z realizacją projektu jego realizatorzy poszukują osób, które przygotują i
przeprowadzą ewaluację laboratoriów miejskich oraz zaprezentują w atrakcyjny sposób
jej wyniki.

Ewaluacja bieżąca oraz ex-post powinna dotyczyć działań i interwencji przeprowadzonych
podczas laboratoriów miejskich w trzech szkołach podstawowych w Warszawie.

Co to są Laboratoria Miejskie?
To cykl działań edukacyjnych i badawczych związanych z tematyką mobilności i transportu w
mieście, klimatu i ekologii oraz bezpieczeństwa, do którego zapraszamy uczniów, nauczycieli,
rodziców oraz dyrekcję szkoły.
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Dla uczniów jest to okazja do nauki poprzez zabawę i eksperyment – np. nauka matematyki
poprzez liczenie kroków lub mierzenie czasów przejścia od przystanku do szkoły, nauka
przyrody poprzez empiryczne sprawdzanie jakości powietrza i natężenia hałasu czy też
wcielanie się w rolę młodych urbanistów i planistów podczas warsztatów miejskich.

Dla szkoły jest to szansa na udział w eksperymentalnym programie, którego rezultaty mogą być
inspiracją dla innych warszawskich szkół.

Jest to także krok do poprawy jakości otoczenia szkoły i bezpieczeństwa transportowego
uczniów. Każda szkoła zostanie wyposażona w czujniki badające jakość powietrza i natężenie
hałasu. Zbierane dane będą monitorowane i analizowane przez badaczy norweskich oraz
wykorzystywane w projekcie. Długofalowo zależy nam na poprawie jakości powietrza i
obniżenia poziomu hałasu w okolicy szkół poprzez wypracowanie zrównoważonych i
ekologicznych modeli transportowych.

Ewaluacja

Ewaluacja powinna obejmować szeroką paletę działań realizowanych w Laboratoriach
Miejskich. Zależy nam na opowiedzeniu o przebiegu tego procesu oraz na wyłowieniu
skutecznych praktyk (success stories) oraz diagnozowaniu słabych stron laboratoriów i
wyciągnięciu wniosków (lessons learned). Metody oraz narzędzia ewaluacyjne pozostają do
wypracowania przez wykonawcę we współpracy z zamawiającymi.

Rezultaty ewaluacji powinny zostać opracowane w ciekawej i przystępnej formie, która pozwoli
zaprezentować je szerszej publiczności, m.in. przedstawicielom samorządów i szkół z innych
miast w Polsce oraz na forum zagranicznym.

Wykonawca/y powinni płynnie posługiwać się językiem angielskim, jako że zespół projektowy
jest międzynarodowy i część działań będzie omawianych i planowanych w języku angielskim.
Narzędzia ewaluacyjne i raport powinny zostać przygotowane w języku polskim (organizatorzy
zapewniają tłumaczenie).

Koszty ewaluacji muszą zamknąć się w kwocie 18.000 PLN brutto.

Harmonogram

Przesłanie ofert: do 11 czerwca 2021

Wyłonienie wykonawcy: do 25 czerwca 2021

Wdrożenie do projektu i podpisanie umowy: 3 września 2021

Realizacja działań w okresie: wrzesień 2021 - czerwiec 2023

Fundacja zakłada możliwość płacenia w transzach, na podstawie realizacji poszczególnych
etapów zadania. Szczegóły ureguluje umowa.
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Składanie oferty:

Ofertę należy złożyć drogą mailową w terminie do 11 czerwca 2021

Oferta powinna składać się z:

- Portfolio lub curriculum vitae wykonawcy/ów
Powinny tu zostać ujęte dotychczasowe doświadczenia wykonawcy / zespołu,
doświadczenie z realizacji projektów badawczych lub ewaluacji projektów edukacyjnych
/ społecznych / związanych z tematyką miejską.

- Krótkiego opisu wizji realizacji zadania:
- zespołu zaangażowanego w projekt,
- charakteru i rytmu działań,
- przynajmniej jednego z pomysłów na narzędzie / działanie ewaluacyjne, które
zostałoby wykorzystane w niniejszym projekcie;
- pomysłów na przedstawienie efektów ewaluacji
- szacunkowej kwoty na realizację zadania (nie większej niż 18.000 zł. brutto)

Wykonawca zostanie wybrany na podstawie następujących kryteriów:

- dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu ewaluacji projektów

- kompetencje i doświadczenia osób zaangażowanych w projekt

- spójność planowanych działań oraz konkretne pomysły na prowadzenie ewaluacji

- atrakcyjność pomysłu na przedstawienie efektów ewaluacji

Kontakt:

Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować do Magdaleny Kubeckiej na adres poczty
elektronicznej: magda.kubecka@namiejscu.org

Ofertę prosimy przesłać na adres: magda.kubecka@namiejscu.org

Zamówienie nie będzie dzielone na części, dotyczy wszystkich zadań łącznie.

Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania oraz przedłużenia terminu
składania ofert.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu“,
z siedzibą w Warszawie 00 – 321, przy ul. Bednarskiej 13/15 m.12. Dane osobowe pozyskane w związku
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z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury wyboru
oferenta.
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