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Znak postępowania: SAiK.260.4.2021.IL 

Załącznik nr 1 do PPU / Umowy 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Zamówienie realizowane jest zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zasad tworzenia  

i organizowania Centrów Usług Społecznych zawartymi w ustawie z dnia 19.07.2019 

r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 

1818). 

 

2. O ile nie zostało to wyraźnie zastrzeżone postanowieniami niniejszego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia dla Zamawiającego lub do wspólnego wykonania przez 

Zamawiającego i Wykonawcę - za wykonanie poszczególnych elementów (czynności) 

w ramach zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 

3. Diagnoza obecnego stanu świadczenia usług społecznych. 

 

3.1 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia Diagnozy obecnego stanu 

świadczenia usług społecznych, potrzeb mieszkańców w tym zakresie oraz zasobów 

potencjalnych partnerów, w zakresie realizacji usług społecznych.  

3.2. Wykonawca przy opracowaniu Diagnozy zobowiązany jest zastosować 

procedurę opisaną w Załączniku nr 1 do projektu: Centrum Usług Społecznych  

w Gminie Mszczonów pt: Wstępna koncepcja przeprowadzenia diagnozy potrzeb  

i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych, z uwzględnieniem 

konsultacji z mieszkańcami. Dokument udostępniony został na stronie internetowej 

Zamawiającego, na której publikowana jest dokumentacja niniejszego postępowania. 

3.3. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający przedstawi Wykonawcy wnioski wynikające z rozeznania potrzeb  

i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych. Opartą  

w szczególności na analizie danych zastanych i potencjału gminy Mszczonów. Wyniki 

rozpoznania dadzą rekomendację w zakresie działań wspierających, które powinny  

w sposób funkcjonalny uzupełniać usługi społeczne. Wnioski powinny stanowić 

podstawę do dalszego badania i umożliwią Wykonawcy odpowiedź na zdefiniowane  

problemy badawcze: 1) Jaki jest obecny stan świadczonych usług w Gminie 

Mszczonów? 2) Jakie są potrzeby społeczne mieszkańców (ilościowe i jakościowe)?  

3) Jaki jest potencjał społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych? 4) Jakie 

rozwiązania należy wprowadzić? 5) Jakie pakiety usług należy wprowadzić dla 

społeczności lokalnej w celu zaspokojenia jej potrzeb? 

 

3.4.Wykonawca zrealizuję diagnozę z wykorzystaniem następujących narzędzi:  

a) (zadanie Wykonawcy) analiza desk research wykonana przez wykonawcę - 

weryfikacja i przetwarzanie wszelkiego rodzaju danych wtórnych, korzystanie  

z materiałów źródłowych tj. dokumentów oficjalnych (Strategii Rozwoju Mszczonowa 

do 2020 roku, Sprawozdań dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, 

Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mszczonów  
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na lata 2016-2021, Programy Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, 

Oceny zasobów pomocy społecznej), danych statystycznych (GUS, EUROSTAT), 

wcześniejsze badania, dane wewnętrzne, publikacje, opracowania i raporty branżowe, 

ogólnodostępne materiały zamieszczone w intrenecie;  

 

b) (zadanie Wykonawcy) 10 wywiadów pogłębionych indywidualnych IDI  

z przedstawicielami jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych  

i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz osób fizycznych i prawnych 

(wykonujących usługi z zakresu, o których mowa w art. 2 ust. 1) działających na terenie 

gminy Mszczonów (np. Stowarzyszenie Dzieci i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych 

„Uśmiech Dziecka”, Stowarzyszenie im. Joanny Froehlich „Filos”, Fundacja „Źródła 

Życia”, Ochotnicza Straż Pożarna, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mszczonowie „Przychodnia Medycyny 

Rodzinnej”, Wolontariat „Dobre Serce”, Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział 

Regionalny w Żyrardowie) oraz lekarzem rodzinnym i działaczami pozarządowymi;  

 

c) (zadanie Wykonawcy) - ankieta CAWI - badania online pomiar ilościowy, 

zakładający prowadzenie badań z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet 

udostępnianych drogą elektroniczną dot. zakresu korzystania z usług społecznych dla 

mieszkańców gminy Mszczonów, założono wykonanie 300 ankiet (wskazanie usług,  

z których mieszkańcy korzystają oraz tych, z których chcieliby skorzystać), dostępna 

do wypełnienia i przesłania na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy 

Mszczonów, CUS Mszczonów, a także na stronach jednostek samorządu terytorialnego;  

 

d) (zadanie Wykonawcy) - ankieta PAPI - realizacją bezpośrednich wywiadów 

kwestionariuszowych w wersji papierowej (tradycyjnej) dot. zakresu korzystania  

z usług społecznych dla mieszkańców gminy Mszczonów (wskazanie usług, z których 

mieszkańcy korzystają oraz tych, z których chcieliby skorzystać), dostępna do 

wypełnienia i zostawienia w Urzędzie Miasta i Gminy Mszczonów, CUS Mszczonów  

i wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, wykonanie 300 ankiet;  

 

e) analiza działalności i zakresu usług społecznych oferowanych przez Centrum 

Usług Społecznych w Mszczonowie dokonana przez Dyrektora CUS (przedstawiciela 

Zamawiającego).  

 

3.5.  Opracowanie przez Wykonawcę raportu z diagnozy na podstawie wniosków z 

pkt. 9.2., z uwzględnieniem informacji dotyczących jednostek organizacyjnych gminy, 

organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, oraz osób fizycznych i prawnych wykonujących usługi z zakresu,  

o których mowa w art. 2 ust. 1 działających na terenie gminy Mszczonów wraz ze 

wskazaniem wykonywanych przez nie usług. Raport zawierać będzie rekomendacje 

wynikające z trafnego rozpoznania potrzeb i potencjałów.  

3.6. Termin wykonania zadania 60 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przy czym: 
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a) Spotkanie robocze związane z prezentacją analizy potrzeb i potencjałów 

potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz analiza 

działalności i zakresu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług 

Społecznych w Mszczonowie dokonana przez Dyrektora CUS (przedstawiciela 

Zamawiającego) w terminie nie późniejszym niż 10 dni od dnia zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego,    

b) W terminie 30 od dnia zawarcia Umowy – Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym ostateczną wersję opracowywania  Raportu nr 1- w formie 

spotkania roboczego, 

c) Diagnoza obecnego stanu świadczenia usług społecznych zostanie 

przedstawiona do akceptacji Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 50 

dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

d) Akceptacja  lub prezentacja uwag do Diagnozy obecnego stanu świadczenia 

usług społecznych w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę 

projektu Diagnozy.   

3.7. Produkty wytworzone w ramach zadania: 

a) Raport 1 - Diagnoza obecnego stanu świadczenia usług społecznych w Gminie 

Mszczonów  
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