Kowary, dnia 11.10.2013r.
Znak sprawy:SO.8141.15.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza do złożenia ofert na usługę
w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów uzależnień od alkoholu,
narkotyków i przemocy dla Gminy Miejskiej w Kowarach.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Celem zadania jest przeprowadzenie diagnozy pozwalającej ocenić aktualną skalę
występowania zjawiska alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie oraz sporządzenie
mapy zagrożeń tymi problemami w Gminie Miejskiej Kowary.
1) Opis metodologii badań:
Zamawiający wymaga aby:
a) Badania przeprowadzone były metodą ankietową - ankiety powinny zawierać pytania
otwartej zamkniętej, oraz nie zawierały pytań sugerujących,
b) Metryka Gminy obejmuje:
- skalę problemów alkoholowych,
- stan zasobów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- świadomość społeczną,
- szkody społeczne, majątkowe wynikające z nadużywania alkoholu i substancji
psychotropowych przez dorosłych i nieletnich,
- sytuację bytową mieszkańców w kontekście spożywania alkoholu, czy innych
substancji psychotropowych,
- przemoc domową, rówieśniczą i szkolną.
2.) Diagnoza winna być wykonana w oparciu o badania statystyczne dotyczące skali
problemów społecznych wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Kowary.
- poglądów i postaw wobec alkoholu,
- spożycia alkoholu ( kiedy był ostatnio spożywany, jaki rodzaj, pierwszy kontakt, z kim
był pierwszy raz spożywany),
- dynamiki zachowań alkoholowych na przestrzeni ostatnich lat ( zmiany w obyczajach
alkoholowych na przestrzeni ostatnich lat),
- obyczajów abstynenckich, skuteczności oddziaływań profilaktyczno – leczniczych,
- problemów narkomanii oczyma dorosłych,
- przemocy domowej oczyma dorosłych,
- wiedzy o alkoholu wśród młodzieży – fakty i mity,
- postaw młodzieży w stosunku do alkoholu,
- skali problemów alkoholowych – zachowania alkoholowe młodzieży – badania
porównawcze,
- sprzedaży alkoholu nieletnim,
- postaw dorosłych wobec spożywania alkoholu przez młodzież,
- kontaktu młodzieży z narkotykami, ze środkami odurzającymi, rodzaju tych środków,
poglądów i wiedzy na temat narkotyków z uwzględnieniem rodzaju i dostępności
środków odurzających,
- przemocy domowej oczyma młodzieży.
3) Badania statystyczne należy przeprowadzić w grupach mieszkańców Kowar:
- osoby dorosłe : 150 osób wybranych losowo,

- dzieci i młodzież : 300 osób wybranych losowo z następujących klas:
- VI klas szkół podstawowych - 70 osób,
- klas II i III gimnazjalnych - 140 osób,
- klas I , II i III szkól ponadgimnazjalnych – 90 osób.
W przypadku młodzieży szkolnej nie jest dopuszczalne zastosowanie w powyższych
badaniach sądy ulicznej.
4) Diagnoza powinna być zakończona wnioskami z przeprowadzonych badań, hipotezami
na przyszłość i sporządzeniem mapy zagrożeń dla Gminy Miejskiej Kowary.
Z przeprowadzonej diagnozy należy sporządzić raport, który nie powinien zawierać
więcej niż 5 stron w formacie A4 oraz prezentację multimedialną.
Ostateczna wersja raportu zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej
oraz drukowanej w liczbie 3 egzemplarzy.
3. Do oferty należy dołączyć:
- Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego
zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
co najmniej jednej usługi w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów
uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000
zł (słownie: dwa tysiące złotych) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych
zadań ( np. referencje ).
4. Całkowity termin realizacji zamówienia: od 4.11.2013 r. do16.12.2013r.
5. Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego pok. nr 1
budynek A ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, do dnia 21 października 2013, do godz. 1000.
6. Termin otwarcia ofert: 21.10.2013r. godz. 10.30
7. Kryterium oceny ofert:
- koszt przeprowadzenia badań,
8. Warunki płatności – zostaną określone w umowie
9. Sposób przygotowania oferty:
- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
- Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: Oferta w
postępowaniu „usługa w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów
uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy dla Gminy Miejskiej w Kowarach.”.
- Nazwa i adres Wykonawcy.
- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Elżbieta Sroka, 75 64 39 227
10. Załączniki:
Formularz ofertowy

