ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/PSD z dnia 15 kwietnia 2020 r.
dot. opracowania ekspertyz w projekcie „Lepsze prawo w ochronie zdrowia”
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa
Telefon: 226684719 NIP 5222809242 REGON 140487226
Adres e-mail; sekretariat@diabetyk.org.pl
www.diabetyk.org.pl
2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:
Przedmiotem Zapytania jest opracowanie 12 (dwunastu) opinii z zakresu ochrony zdrowia w terminie do
31 stycznia 2021 r.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu w ramach projektu „Lepsze prawo w ochronie
zdrowia” (dalej Projekt), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej
pomiędzy Zamawiającym a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM).
Rozeznanie rynku służy określeniu stawki rynkowej Zamówienia i nie zakończy się wyborem
wykonawcy.
3. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
22 kwietnia 2020 r.
4. PODSTAWA PRAWNA
Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579, z późn. zm.).
Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami rozeznania rynku, o którym mowa
w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zrealizuje Zamówienie wg następujących założeń:
1) Ekspertyzy będą dotyczyć projektów prawa krajowego w zakresie ochrony zdrowia monitorowanych
w ramach Projektu i wskazanych przez Zamawiającego. Zakres Ekspertyzy może dotyczyć wprost
zapisów projektu Prawa lub wybranego aspektu problemowego związanego z projektem Prawa, co
przed opracowaniem każdej Ekspertyzy zostanie uzgodnione między Wykonawcą a Zamawiającym.
2) Ekspertyza zostanie opracowana w terminie do 8 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego
informacji o projekcie Prawa, do którego powstanie Ekspertyza i uzgodnieniu między stronami
zakresu Ekspertyzy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dwudniowego terminu
opracowania Ekspertyzy, jeśli będzie to wynikało z harmonogramu prowadzonych konsultacji
publicznych lub harmonogramu realizacji działań w Projekcie.
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3) Celem każdej Ekspertyzy jest reprezentacja interesu pacjentów w systemie ochrony zdrowia, w tym
ich praw i obowiązków. Ekspertyzy zostaną upublicznione na platformie internetowej
Zamawiającego wspierającej proces monitorowania prawa oraz zostaną zgłoszone w ramach
konsultacji publicznych przedmiotowych projektów Prawa (tj. przekazane instytucjom ogłaszającym
konsultacje publiczne).
4) Treść Ekspertyzy powinna obejmować co najmniej 10 000 znaków i zawierać następujące elementy:
a) Krótki opis sytuacji problemowej, której dotyczy projekt Prawa, w tym opis kluczowych obszarów
projektu Prawa istotnych dla poprawy sytuacji pacjenta w systemie ochrony zdrowia.
b) Opis zastosowanych metod badania opinii na temat opiniowanego projektu Prawa na potrzeby
opracowania Ekspertyzy oraz wnioski z badania opinii. Wykonawca może zastosować jedną
z następujących metod: wywiady IDI, badanie ankietowe bezpośrednie lub badanie ankietowe
on-line prowadzone przez Platformę Konsultacji w ramach Projektu, przy czym badanie zostanie
przeprowadzone z udziałem min. 5 respondentów w przypadku wywiadów IDI lub min. 10
respondentów w przypadku badania ankietowego. Respondentami badań będą uczestnicy
systemu ochrony zdrowia, (m.in. pacjenci, przedstawiciele placówek ochrony zdrowia,
przedstawiciele podmiotów świadczących usługi na rzecz pacjentów). Badanie zostanie oparte na
min. 5 (pięciu) pytaniach przygotowanych przez Wykonawcę i skonsultowanych z Zamawiającym.
Wykonawca zastosuje jedną z wyżej wymienionych metod badania opinii a wnioski z badania
zamieści w Ekspertyzie.
c) Część zasadnicza Ekspertyzy – prezentacja stanowiska/opinii w przedmiotowym zakresie
Ekspertyzy, ocena kluczowych zapisów projektu Prawa i ich ocena przez pryzmat potrzeb
i oczekiwań pacjentów/podmiotów, których dotyczy dana regulacja (treść tej części Ekspertyzy
powinna obejmować co najmniej 7 000 znaków.
5) Wykonawca jest zobowiązany do udziału w co najmniej 4 (czterech) spotkaniach konsultacyjnych
zaplanowanych w Projekcie, których przedmiotem będą m.in. Ekspertyzy opracowane przez
Wykonawcę. Spotkania będą organizowane przez Zamawiającego w Warszawie lub okolicach
Warszawy w okresie do 31 stycznia 2021 r. w terminie uzgodnionym między stronami z 2
tygodniowym wyprzedzeniem. Każde Spotkanie będzie trwało max 5 godzin. Wykonawca
zaprezentuje na Spotkaniach opracowane ekspertyzy i weźmie aktywny udział w dyskusji. Jeżeli
Zamawiający nie przeprowadzi w Projekcie zaplanowanych spotkań konsultacyjnych, wynagrodzenie
dla Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
6) Zamówienie będzie realizowane wg poniższego harmonogramu:
a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu co najmniej 5 pytań ankietowych do projektu
prawa będącego przedmiotem Ekspertyzy w terminie do 2 dni od dnia uzgodnienia
z Zamawiającym przedmiotu Ekspertyzy.
b) Opracowanie Ekspertyzy w terminie do 8 dni (w wyjątkowych sytuacjach – do 2 dni zgodnie
z zapisami pkt 2) powyżej od dnia uzgodnienia z Zamawiającym przedmiotu Ekspertyzy.
c) Zamawiający w terminie do 3 dni od otrzymania od Wykonawcy opracowanej Ekspertyzy może
zgłosić do niej uwagi.
d) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć poprawioną Ekspertyzę, uwzględniającą uwagi
Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, nie później
niż do dnia 31 stycznia 2021 r.
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e) Wynagrodzenie za opracowanie przez Wykonawcę Ekspertyz jest płatne w terminie do 10 dni od
zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru Ekspertyzy i dostarczenia przez
Wykonawcę poprawnie wystawionego rachunku/faktury.
Okres zaangażowania:
Okres zaangażowania: od kwietnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Zamawiający przewiduje
przedłużenie okresu realizacji Zamówienia nie dłużej jak do 30 maja 2021 r.
Wynagrodzenie:
Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, oddzielnie za każdą ekspertyzę zatwierdzoną protokołem
odbioru przez obie Strony.
6. OFERENCI
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, spełniający wymagania określone
w punkcie 10 Zapytania. Z niniejszego postępowania wykluczeni są Wykonawcy będący osobami
zatrudnionymi w instytucjach uczestniczących w ramach stosunku pracy w realizacji programów
operacyjnych, określonych w Wytycznych, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne
finansowanie, w rozumieniu rozdziału 6.15, ppkt 6) Wytycznych.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferta powinna być złożona na druku „OFERTA” (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami.
2) Oferta musi obejmować całość Zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert
wariantowych.
3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5) Oferta musi być podpisana (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający
identyfikację osoby).
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
8. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) drogą pocztową lub osobiście
z dopiskiem „Rozeznanie rynku 1/2020/PSD” do siedziby Zamawiającego,
lub w formie elektronicznej (scan kompletnej i podpisanej oferty) na adres e-mail:
sekretariat@diabetyk.org.pl
z dopiskiem - Rozeznanie rynku 1/2020/PSD”
2) Termin składania ofert upływa dnia 22 kwietnia 2020 r.
9. OPIS WARUNKÓW STAWIANYCH OFERENTOM
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający poniższe warunki:
1) Ekspert realizujący Zamówienie posiada wykształcenie wyższe (co najmniej na poziomie
magisterskim) – weryfikacja na podstawie CV.
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2) Ekspert realizujący Zamówienie posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym
przedmiotem Zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (licząc wstecz od
daty ogłoszenia niniejszego Zapytania ofertowego), tj. w okresie od 15 kwietnia 2017 r. do
14 kwietnia 2020 r. opracował co najmniej 15 (piętnaście) opinii/ekspertyz do co najmniej
15 (piętnastu) różnych projektów prawa krajowego w zakresie ochrony zdrowia, które
zostały zgłoszone w ramach konsultacji publicznych przedmiotowych projektów prawa
prowadzonych przez organy administracji publicznej.
3) Ekspert realizujący Zamówienie nie jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w instytucjach
uczestniczących w realizacji programów operacyjnych, określonych w Wytycznych, chyba, że nie
zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, w rozumieniu Wytycznych.
10. Ochrona danych osobowych.
1)

2)

Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość
ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do
przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego
przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub
technicznego.
Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
RODO:
▪
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa,
▪
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Opracowanie Ekspertyz” (zapytanie
ofertowe nr 1/2020/PSD),
▪
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania,
▪
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji
i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na
lata 2014 – 2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w
zależności od tego, która z tych dat nastąpi później,
▪
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
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Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
▪
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
▪

posiada Pani/Pan:
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać
integralności protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty oraz jego załączników)
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪

nie przysługuje Pani/Panu:
−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi złożyć Ofertę, zgodną w treści ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1.
12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego Zapytania stanowią jego integralną część:
Załącznik nr 1 – Wzór OFERTY
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - FORMULARZ OFERTY
OFERTA
w postępowaniu zgodnym z rozeznaniem rynku nr 1/2020/PSD z dnia 15 kwietnia 2020 r.
Niżej podpisany/-a:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL: ………………………….. NIP: ………….………….., REGON: ………………………………. (niepotrzebne skreślić)
W odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 15 kwietnia 2020 r. (zwane dalej Zapytaniem) dotyczące określenia
stawki rynkowej działania związanego z opracowaniem 12 ekspertyz w zakresie ochrony zdrowia w terminie do
31 stycznia 2021 r. w projekcie „Lepsze prawo w ochronie zdrowia” (dalej Projekt), w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie
z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu, za cenę:
……………………….. zł netto plus VAT/brutto (słownie: ………………………………………………..……..……..złotych) z tytułu
opracowania 1 (jednej) ekspertyzy, w tym za przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych
Składając niniejszą ofertę, oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią Rozeznania rynku 1/2020/PSD z dnia 15 kwietnia 2020 r. w tym
przedmiotem Zamówienia i założeniami jego realizacji. Do niniejszego Rozeznania rynku i warunków
realizacji Zamówienia nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i uznaję się za związanego/ą określonymi
w Zapytaniu postanowieniami.
2. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu Zapytania (skreślić, jeśli nie dotyczy).
3. Ekspert z ramienia Oferenta wskazany do realizacji Zamówienia posiada wykształcenie wyższe (co
najmniej na poziomie magisterskim) – weryfikacja na podstawie CV.
4. Ekspert z ramienia Oferenta wskazany do realizacji Zamówienia posiada wiedzę i doświadczenie w
zakresie objętym przedmiotem Zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (licząc
wstecz od daty ogłoszenia niniejszego Zapytania ofertowego), tj. w okresie od 15 kwietnia 2017 r. do 14
kwietnia 2020 r. opracował co najmniej 15 (piętnaście) opinii/ekspertyz do co najmniej 15 (piętnastu)
różnych projektów prawa krajowego w zakresie ochrony zdrowia, które zostały zgłoszone w ramach
konsultacji publicznych przedmiotowych projektów prawa prowadzonych przez organy administracji
publicznej.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2018 poz. 1000) moich danych osobowych zawartych w przedstawionej Ofercie.
6. Oświadczam, że nie jestem zatrudniona/y w instytucjach uczestniczących w ramach stosunku pracy w realizacji
programów operacyjnych, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r., chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne
finansowanie, w rozumieniu rozdziału 6.15, ppkt 6) Wytycznych.
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7. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania Zamówienia.
8. Jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert
w odpowiedzi na Zapytanie.
9. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (UWAGA: w przypadku, gdy wykonawca
nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie).
10. W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy wg wzoru wskazanego przez
Zamawiającego i uzgodnionego między Stronami w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

………………………………..………..……………………………………….…………………………………….
miejsce, data i podpis Oferenta/ki lub osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta
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