
 
 

 

 

 
 

ul. Nowogrodzka 62a 
02-002 Warszawa 
tel. (22) 622 42 32 
www.mcps.com.pl   

Projekt „Koordynacja ekonomii 
społecznej na Mazowszu” 
www.es.mcps-efs.pl 

 

Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

Ekspertyza pt. „Społeczne kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, 

jako narzędzia wspierania podmiotów ekonomii społecznej”  

 

I.            Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy dotyczącej omówienia społecznych 

kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych oraz ich potencjalnego wpływu na 

wspieranie podmiotów ekonomii społecznej. Analiza dotyczy zamówień publicznych poniżej 

oraz powyżej progu 30 tys. EURO. 

 

Zakres merytoryczny: 

- Omówienie uwarunkowań regulujących stosowanie społecznych kryteriów oceny ofert w 

zamówieniach publicznych, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (celowy brak danych promulgacyjnych, ekspertyza musi być 

zgodna ze stanem prawnym w momencie opracowywania).  

- Syntetyczne porównanie założeń dotyczących społecznych kryteriów oceny ofert i 

klauzul społecznych stosowanych w zamówieniach publicznych. 

- Analiza skuteczności i efektywności społecznych kryteriów oceny ofert  

w zamówieniach publicznych (zalety i wady). 

- Analiza błędów i ryzyk związanych ze stosowaniem społecznych kryteriów oceny ofert 

w zamówieniach publicznych (np. zaburzenie konkurencji) wraz z podaniem wyroków 

sądowych oceniających dane kryterium. 

- Analiza powiązania społecznych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych  

z podmiotami ekonomii społecznej jako potencjalnych wykonawców zamówień. 

- Przykłady zamówień publicznych z zastosowaniem społecznych kryteriów oceny ofert. 

- Przykłady zamówień publicznych z zastosowaniem społecznych kryteriów oceny ofert, 

które umożliwiły wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.  

- Analiza zamówień publicznych realizowanych w Mazowieckim Centrum Polityki 

Społecznej (poniżej i powyżej progu 30 tys. EURO), w których można by zastosować 

społeczne kryteria oceny ofert. Opracowanie przykładowych rozwiązań do 

zastosowania w zamówieniach publicznych MCPS. 

- Przegląd badań lub publikacji poświęconych społecznym kryteriom oceny ofert  

w zamówieniach publicznych (w tym analizy MCPS, badania Głównego Urzędu 

Statystycznego). Przytoczenie wyników badań w tym zakresie, ze szczególnym 

uwzględnieniem danych dotyczących województwa mazowieckiego.  

- Wnioski i rekomendacje w zakresie stosowania społecznych kryteriów oceny ofert  

w zamówieniach publicznych (podsumowanie w kontekście wskazanych problemów, 

opis słabych i mocnych stron, rekomendacje w formie zaleceń i sugestii, które będą 

użyteczne dla Zamawiającego). 

 

Założenia metodologiczne: 

1. Ekspertyza musi być zgodna z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (celowy brak danych promulgacyjnych, ekspertyza musi być zgodna ze 

stanem prawnym w momencie opracowywania). 
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2. Ekspertyza będzie wykonana z uwzględnieniem materiałów i dokumentów pozyskanych 

przez Wykonawcę oraz przekazanych przez Zamawiającego, zgromadzonych w trakcie 

realizacji  zadań związanych z koordynacją ekonomii społecznej przez Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej. 

 

II.         Termin realizacji ekspertyzy:   

4 tygodnie od podpisania umowy, termin umowy maksymalnie do 10.12.2019 r. 

  

III.         Wymagania formalne i struktura dokumentu:  

Wykonawca przygotuje ekspertyzę i dostarczy w wersji drukowanej oraz elektronicznej. 

Wszelkie analizy dot. zamówień publicznych zostaną zebrane w pliku arkusza tekstowego w 

formacie umożliwiającym odczyt w programie Microsoft Excel oraz dostarczone na płycie 

CD/DVD. 

Liczba stron – minimum 30. Ekspertyza powinna być opracowana w języku polskimi i mieć 

następującą strukturę: 

 streszczenie – krótkie podsumowanie głównych wniosków i rekomendacji w postaci 

wypunktowanej, objętości od 2 do 5 stron A4, 

 spis treści, 

 wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów ekspertyzy, opis okoliczności 

towarzyszących analizie danych), 

 główna treść, zgodna z wymaganiami merytorycznymi, 

 bibliografia. 

 


