ROZEZNANIE RYNKU nr 3/2020/FPP z dnia 6 lipca 2020 r.
w projekcie „Dostępność dla pacjentów - monitoring tworzonego i stanowionego prawa”
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Federacja Pacjentów Polskich, ul. Gagarina 7, 00-753 Warszawa
Telefon: 228411067
NIP 5222809242
REGON 140487226
Adres e-mail: s.mackowiak@federacjapp.pl
www: http://www.federacjapp.pl

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:
Przedmiotem Zapytania jest pełnienie funkcji moderatora platformy internetowej wspierającej
monitoring prawa regulującego obowiązki zw. ze stosowaniem zasad dostępności dla pacjentów, dalej
Prawa przez okres 22 (dwudziestu dwóch) miesięcy od 1 grudnia 2020 r. do 30 września 2022 r. w ramach
umowy o pracę.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Dostępność dla pacjentów - monitoring tworzonego
i stanowionego prawa” (dalej Projekt), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Wniosek
o dofinansowanie Projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-015/20.
Zapytanie służy określeniu stawki rynkowej Zamówienia i nie zakończy się wyborem wykonawcy.
3. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
14 lipiec 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
1) Pracownik będzie realizował następujące działania:
a) Opracowanie założeń modułu Dostępność, który powstanie w ramach Projektu na platformie
internetowej Zamawiającego w celu wspierania monitorowania prawa regulującego obowiązki
zw. ze stosowaniem zasad dostępności, w tym uzgodnienie z wykonawcą platformy
funkcjonalności Modułu, konsultacje z wykonawcą w zakresie uruchomienia Modułu i jego
dalszych usprawnień w trakcie realizacji Projektu. W sierpniu 2022 r. - zgłoszenie wykonawcy
platformy rekomendacji w zakresie usprawnień platformy na potrzeby monitorowania Prawa
po zakończeniu Projektu.
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b) Obsługa modułu Dostępność, tj. rejestrowanie dokumentów wypracowanych w ramach
procesu monitorowania Prawa w Projekcie, w tym opinii i rekomendacji, zmonitorowanych
projektów/aktów Prawa.
c) Obsługa bieżąca pozostałych modułów platformy na potrzeby wspierania monitorowania
Prawa w Projekcie (moduły: badania ankietowe on-line i e-mailing/newsletter).
d) Prowadzenie (średnio raz w miesiącu) badań ankietowych on-line za pośrednictwem platformy
internetowej
Zamawiającego
dla
wyselekcjonowanych
projektów/aktów
Prawa
zmonitorowanych w Projekcie (badania będą prowadzone na podstawie pytań przygotowanych
przez eksperta ds. monitoringu). Podsumowanie badań on-line statystykami/raportem za
pośrednictwem funkcjonującego już modułu platformy: Badania ankietowe on-line.
e) Informowanie otoczenia o efektach monitoringu za pośrednictwem portalu informatycznego
(moduł: e-mailing/newsletter) oraz komunikowanie opinii publicznej o treści
ekspertyz/rekomendacji opracowanych w ramach monitoringu prawa (przygotowanie
komunikatów o przygotowaniu ekspertyz/rekomendacji, o wynikach badań opinii,
planowanych spotkaniach konsultacyjnych).
f) Informowanie o spotkaniach konsultacyjnych w ramach Projektu.
g) Wsparcie organizacji spotkań konsultacyjnych w formule zdalnej tj. on-line, jeżeli organizacja
spotkań w formule stacjonarnej nie będzie możliwa z uwagi na utrzymującą się pandemię
COVID-19 (obsługa internetowa spotkań za pomocą narzędzia dedykowanego do organizacji
spotkań on-line).
h) Promowanie platformy wśród organizacji pacjenckich, szczególnie reprezentujących trzy
jednostki chorobowe: choroby rzadkie, nietrzymanie moczu, stomia.
i) Koordynacja prac nad opracowaniem przewodnika dot. procesu stanowienia prawa, w tym
konsultacji prawa regulującego obowiązki zw. ze stosowaniem zasad dostępności. Przewodnik
ma być wiarygodnym źródłem informacji o procesie oraz możliwości włączenia się innych
podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowy oraz partnerów społecznych w celu
partycypacji i możliwości wpływania na stanowione prawo. Do zadań pracownika należy
uzgodnienie treści Przewodnika z jego autorami (ok 30-40 str.), koordynacja korekty, składu
i makiety z projektem graficznym.
j) Zapewnienie dostępności materiałów publikowanych na platformie.
k) Realizacja działań z uwzględnieniem Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
l) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji w wersji papierowej lub elektronicznej związanej
z realizacją działań wymienionych wyżej.
m) Informowanie Pracodawcy o problemach w realizacji działań opisanych w pkt a) - j) powyżej,
n) Współpraca z Pracodawcą w zakresie zapewnienia zgodności realizacji ww. zakresu
obowiązków z Wnioskiem, w tym harmonogramem realizacji Projektu oraz umową
o dofinansowanie Projektu.
o) Pracownik odpowiada za całokształt spraw należących do jego obowiązków.
1) Czas zatrudnienia:
Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę obejmuje okres 22 miesięcy od 1 grudnia 2020 r. do
30 września 2022 r.
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2) Wynagrodzenie:
Pracownik zatrudniony na umowie o pracę, w niepełnym wymiarze etatu (0,5 etatu). Pracownik
zobowiązany do podpisania oświadczenia i uzupełniania miesięcznej ewidencji godzin pracy, w celu
potwierdzenia, że jego łączne zaangażowanie zawodowe, niezależnie od formy zaangażowania,
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie
przekracza 276 godzin miesięcznie.
6. OFERENCI
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, spełniający wymagania określone
w punkcie 14 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. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest przedstawiciel Zamawiającego – Stanisław
Maćkowiak, nr tel.: 22 72 02 066, e-mail: s.mackowiak@federacjapp.pl . Wszelką korespondencję do
Zamawiającego związaną z niniejszym Zapytaniem należy kierować na adres:
Federacja Pacjentów Polskich, ul. Gagarina 7, 00-753 Warszawa z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe
3/2020/FPP” lub na adres e-mail: s.mackowiak@federacjapp.pl
8. 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 i załączniki do Oferty muszą być podpisane (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.
7) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.
9. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) drogą pocztową lub osobiście
z dopiskiem „Rozeznanie rynku 3/2020/FPP” do siedziby Zamawiającego, Federacja Pacjentów
Polskich w Warszawie 00-753, ul. Gagarina 7
lub w formie elektronicznej (scan kompletnej i podpisanej oferty) na adres e-mail:
s.mackowiak@federacjapp.pl „Rozeznanie rynku 3/2020/FPP”
2) Termin składania ofert upływa dnia 14 lipca 2020 r.
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10. OPIS WARUNKÓW STAWIANYCH OFERENTOM
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający poniższe warunki:
1) Ekspert realizujący zamówienie posiada wyższe wykształcenie.
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, czyli w okresie od 6 lipca 2017 r. do 5 lipca 2020 r.:
przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy obsługiwał/zarządzał/prowadził portal/platformę
internetową dot. ochrony zdrowia/zasad dostępności, w tym opracowywał i wprowadzał treści na
niniejsze strony internetowe, zarządzał ich treścią, prowadził bazę opublikowanych dokumentów,
prowadził newsletter/e-mailing.
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.
4) Łączne zaangażowanie zawodowe, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł,
w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
włącznie z przedmiotowym Zamówieniem.
2. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi złożyć Ofertę, zgodną w treści ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1.
3. 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 z dnia 6 lipca 2020 r.
Niżej podpisany/-a:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL: ………………………….. NIP: ………….………….., REGON: ………………………………. (niepotrzebne skreślić)
W odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 6 lipca 2020 r. (zwane dalej Zapytaniem) dotyczące określenia stawki
rynkowej działania związanego z moderowaniem platformy internetowej przez okres 22 (dwudziestu dwu)
miesięcy od 1 grudnia 2020 r. do 30 września 2022 r. w projekcie „ Dostępność dla pacjentów - monitoring
tworzonego i stanowionego prawa” (dalej Projekt), dofinansowanego 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 brutto (słownie: ………………………………………………..……..……..złotych)/m-c przy wymiarze
etatu na poziomie 0,5 etatu /m-c.
Składając niniejszą ofertę, oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią Rozeznania rynku 3/2020/FPP z dnia 6 lipca 2020r., 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 realizujący Zamówienie z ramienia Oferenta posiada wyższe wykształcenie oraz 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, czyli w okresie od 6 lipca
2017 r. do 5 lipca 2020r.:
przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy obsługiwał/zarządzał/prowadził portal/platformę
internetową dot. ochrony zdrowia/zasad dostępności, w tym opracowywał i wprowadzał treści na
niniejsze strony internetowe, zarządzał ich treścią, prowadził bazę opublikowanych dokumentów,
prowadził newsletter/e-mailing.
(niepotrzebne skreślić)
4. 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.
5. 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 19 lipca 2017 r., chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne
finansowanie, w rozumieniu rozdziału 6.15, ppkt 6) Wytycznych.
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6. Łączne zaangażowanie zawodowe, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł,
w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie
przez cały okres realizacji przedmiotowego Zamówienia.
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. 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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