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Warszawa, dnia 16.12.2020 r. 

Narodowy Instytut Geriatrii,  

Reumatologii i Rehabilitacji 

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 

ul. Spartańska 1 

02-637 Warszawa 

 

 

Rozeznanie rynku 

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, w ramach realizowanego w partnerstwie 

z Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej (FASE) projektu „Program profilaktyki chorób 

odkleszczowych NIGRiR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

nr POWR.05.01.00-00-0005/20, zaprasza do złożenia ofert na usługę merytorycznego opracowania 

kwestionariusza do oceny i ewaluacji programu profilaktycznego. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa merytorycznego opracowania kwestionariusza do 

oceny i ewaluacji programu profilaktycznego – opracowanie ankiety, zgodnie z treścią 

Pilotażowego programu profilaktyki chorób odkleszczowych (Załącznik nr 17 do Regulaminu 

Konkursu http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-670-konkurs_profilaktyka_chorob.html ), do 

analizy efektywności programu polityki zdrowotnej. Ankieta następnie zostanie przygotowany 

w formie elektronicznej, tak aby zbierane dane były odpowiednio agregowane i dawały 

możliwość tworzenia różnych zestawień, przeliczeń, wyciągania wniosków oraz opracowania 

raportu końcowego. 

Ewaluacja opiera się na porównaniu stanu sprzed wprowadzenia działań w ramach programu 

i stanu po jego zakończeniu, z wykorzystaniem co najmniej zdefiniowanych wcześniej 

mierników efektywności odpowiadających celom programu polityki zdrowotnej. 

Ocena wpływu programu na ogólnopolski wskaźnik zapadalności na boreliozę z Lyme może być 
trudna do wykazania w krótkim okresie np. rocznym czy dwuletnim. Ocena taka może być 
możliwa po dłuższym okresie obserwacji statystyk. Należy pamiętać, że na wskaźnik ten mają 
też wpływ inne czynniki takie jak zmiany klimatyczne w danym roku (ilość opadów, średnie 
temperatury) czy coraz lepsza zgłaszalność z placówek ochrony zdrowia i laboratoriów 
diagnostycznych. 
Podstawowymi parametrami świadczącymi o skuteczności programu przy ewaluacji będą: 

• wzrost liczby nowych rozpoznań boreliozy z Lyme, 

• spadek liczby przypadków boreliozy II stadium. 

 

2. Termin realizacji umowy - nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i nie później niż 30 dni od 

złożenia zamówienia na usługę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wybranym 

Wykonawcą. 

http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-670-konkurs_profilaktyka_chorob.html
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II. Wymagania dotyczące Wykonawcy  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne albo 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące 

warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych 

przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień;  

b) posiadają niezbędną wiedzę; 

c) posiadają min. 2-letnie doświadczenie w realizacji podobnych usług. 

Bardzo proszę o wypełnienie Załącznika nr 1 Formularz Ofertowy. 

Oferta powinna być przekazana pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: krg@spartanska.pl 
w terminie do 22 grudnia 2020 r. z dopiskiem: „Opracowanie kwestionariusza do oceny i ewaluacji 
ODKL”.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Biuro Projektu 
e-mail: krg@spartanska.pl 
tel. 22 670 91 55 

mailto:krg@spartanska.pl
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Oferta na usługę merytorycznego opracowania kwestionariusza do oceny i ewaluacji programu 

profilaktycznego 

Dane Wykonawcy 

 

I. Oferta finansowa 

Przedmiot zamówienia 
Cena 
netto 

Cena 
brutto 

Usługa merytorycznego opracowania kwestionariusza do 
oceny i ewaluacji programu profilaktycznego 

  

II. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia  
w dniach kalendarzowych 

 
………………….. dni kalendarzowych 

 
Osoba do kontaktu 

……………………………………………………………. 
(imię nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) 

….……………………………………………………… 
Pieczęć oraz podpis osoby lub osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy 

Imię i Nazwisko (Nazwa), 

adres Wykonawcy,  

nr telefonu,  

e-mail 

 

 


