
 

 

Załącznik nr 1a do SIWZ 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa opracowania publikacji dotyczącej 

Monitoringu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego 

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022 zawierającego 

diagnozę dot. zdrowia psychicznego na terenie województwa 

mazowieckiego wraz z podaniem założeń i kierunków aktualizacji 

Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób  

z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2023-2025”. 

2. Celem przedmiotu zamówienia jest: opracowanie publikacji dotyczącej: 

Monitoringu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego 

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022 zawierającego 

diagnozę dot. zdrowia psychicznego na terenie województwa 

mazowieckiego wraz z podaniem założeń i kierunków aktualizacji 

Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób  

z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2023-2025”. 

3. Zakres opracowania: 

Usługa polega na opracowaniu Monitoringu Wojewódzkiego Programu 

Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na 

lata 2018-2022: 

a. analiza aktualnie dostępnych sprawozdań, raportów 

instytucji/organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy i oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami społecznymi w województwie 

mazowieckim za lata 2018 i 2019. 

b. opracowanie diagnozy dot. zdrowia psychicznego na terenie 

województwa mazowieckiego, w tym wskazanie definicji (wraz  

z podaniem przyczyn powstawania zaburzeń/kryzysów psychicznych 

oraz wskazaniem form wsparcia instytucjonalnego), skali, mierników 



 

 

  

 

zjawiska występowania zaburzeń psychicznych w społeczeństwie oraz 

wykazanie źródeł danych.  

c. dokonanie oceny powyższego zjawiska wraz z zaprezentowaniem 

wniosków, uwag oraz rekomendacji (harmonogram, cele, działania na 

lata 2023-2025). 

d. wyznaczenie założeń, kierunków i rekomendacji aktualizacji 

Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób  

z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2023-2025 wraz z opisaniem 

poszczególnych elementów modelu w tym: 

• diagnozy zjawiska; 

• celów programu; 

• odbiorców programu; 

• finansowania programu; 

• monitoringu i wdrażania programu. 

4. Wymagania odnośnie eksperta: 

a. wykształcenie wyższe z tytułem naukowym minimum doktor, 

b. doświadczenie dydaktyczne na wyższej uczelni minimum 3 lata, 

c. umiejętność budowania metodologii i przygotowywania narzędzi 

badawczych, 

d. umiejętność budowania programów lokalnych i regionalnych, 

e. umiejętność analizy materiałów źródłowych dostępnych w raportach, 

analizach, literaturze naukowej, 

f. autorstwo lub współautorstwo minimum 3 publikacji naukowych  

z zakresu polityki społecznej, psychologii, socjologii, pracy socjalnej, 

pedagogiki lub 3 artykułów naukowych, w których poruszana została 

szeroko pojęta problematyka zdrowia psychicznego lub zaburzeń 

psychicznych. 

5. Termin realizacji zamówienia: Do dnia 30 października 2020 r. 

6. Format dokumentu: 

Opracowany materiał należy dostarczyć do Zamawiającego w formie 

elektronicznej mailowo oraz na nośniku danych (np. pendrive) w formacie 

umożliwiającym publikowanie na stronach internetowych i w wersji papierowej 



 

 

  

 

(format A4). Opracowanie Programu powinno być napisane czcionką Arial o 

rozmiarze 12, interlinia 1,5. Materiał musi być sporządzony poprawnie pod 

względem stylistycznym i ortograficznym. 

7. Ramowy harmonogram prac: 

a. Wykonawca przekaże projekt Przedmiotu umowy nie później niż w 

terminie 30 dni licząc od dnia podpisania umowy. 

b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub e-mailem, w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni, licząc od dnia dostarczenia projektu Przedmiotu 

umowy o jego przyjęciu lub nie przyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od 

wykonania przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego zmian 

(poprawek, uzupełnień) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

c. Wykonawca naniesie zmiany (poprawki, uzupełnienia), wskazane przez 

Zmawiającego  

w terminie 2 dni licząc od dnia poinformowania przez Zamawiającego o 

nie przyjęciu projektu. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę 

zmienionego projektu Przedmiotu umowy (zmian wprowadzonych przez 

Zamawiającego), Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w 

wysokości 2% wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia. 

d. Zamawiający dokona oceny zmienionego projektu Przedmiotu umowy i 

zawiadomi Wykonawcę o przyjęciu projektu w terminie 2 dni licząc od 

dnia dostarczenia zmienionego projektu. 

e. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ostatecznej akceptacji projektu 

droga mailową. 

 

 

 

 

 

 

 


