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ZAPYTANIE O CEN Ę w celu rozeznania rynku 

Dotyczy opracowania i przeprowadzenia ewaluacji internetowego narzędzia samooceny 
spełniania standardów, w ramach projektu „Standardy w organizacjach pozarządowych” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
ZAMAWIAJ ĄCY 
Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa 
NIP: 525-21-88-951, REGON: 016440672 
 
TRYB POSTĘPOWANIA 
Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku 
 
PRZEDMIOT ZAPYTANIA 
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu 
ewaluacji internetowego narzędzia samooceny spełniania standardów formalno-
prawnych przez organizacje pozarządowe, dostępnego na stronie 
http://standardy.ngo.pl. 
 
CEL BADANIA: ocena funkcjonalności i użyteczności narzędzia internetowego, służącego 
do samooceny spełniania standardów formalno-prawnych przez organizacje pozarządowe 
oraz zastosowanych rozwiązań graficznych i technicznych, pod kątem potrzeb i oczekiwań 
użytkowników. Wynikiem ewaluacji będą wnioski i rekomendacje dotyczące modyfikacji i 
usprawnienia narzędzia samooceny (zebrane w raporcie). 
 
ZAKRES I KRYTERIA: ewaluacja obejmie internetowe narzędzie samooceny, przynajmniej 
pod kątem jego: 
a) funkcjonalności, przyjazności: czy zaproponowane rozwiązania graficzne i techniczne są 

czytelne i zrozumiałe dla użytkowników narzędzia 
b) użyteczności: czy narzędzie spełnia potrzeby odbiorców; czy zastosowane rozwiązania są 

przydatne dla użytkowników narzędzia, czy narzędzie jest intuicyjne i przyjazne, czy język 
jest zrozumiały i czytelny 

Wykonawca może zaproponować dodatkowe kryteria badawcze. 
 
SPOSÓB REALIZACJI: wymagane minimum obejmuje analizę ekspercką internetowego 
narzędzia samooceny spełniania standardów; wykonawca może zaproponować dodatkowe 
narzędzia badawcze (np. badanie użytkowników) 
 
RAPORT: wykonawca jest zobowiązany do przygotowania raportu ewaluacyjnego 
zawierającego opis: zastosowanej metodologii, przebiegu badania ewaluacyjnego, wyników 
badania ewaluacyjnego oraz wnioski i rekomendacje dotyczące modyfikacji i usprawnień 
internetowego narzędzia samooceny. Wykonawca dostarczy raport w wersji papierowej (w 2 
egzemplarzach) oraz w wersji elektronicznej w formacie WORD oraz PDF. 
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TERMIN REALIZACJI (przeprowadzenia ewaluacji i dostarczenia raportu):  
1-31.01.2014 roku 
 
Zadanie będzie realizowane w ścisłej współpracy z Zamawiającym. 
 
MIEJSCE I TERMIN 
Propozycję realizacji badania (m.in.. zakresu, metod) wraz z kalkulacją kosztów i opisem 
doświadczenia wykonawcy należy przesłać do dnia 27 grudnia 2013 r. do godz. 11.00 
(decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adresy: iza.dembicka@portal.ngo.pl, 
ula.krasnodebska@klon.org.pl  albo złożyć w siedzibie Zamawiającego (Warszawa, ul. 
Szpitalna 5/5, III piętro).  
 
Propozycje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
KRYTERIA WYBORU 
Kryteria wyboru: cena brutto oraz doświadczenie w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych 
narzędzi internetowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobą do kontaktu w sprawach zamówienia jest: Izabela Dembicka-Starska, 
iza.dembicka@portal.ngo.pl, 22 828 91 28. 


