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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 przewlekłych 

bólów kręgosłupa NIGRiR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

nr POWR.05.01.00-00-0025/19, zaprasza do złożenia ofert na usługę merytorycznego opracowania 

kwestionariusza do oceny i ewaluacji programu profilaktycznego oraz kwestionariusza WPAI do 

oceny prezenteizmu. 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa 

a) merytorycznego opracowania kwestionariusza do oceny i ewaluacji programu 
profilaktycznego – opracowanie treści ankiety, zgodnie z zapisami Ogólnopolskiego 
programu profilaktyki bólów kręgosłupa (Załącznik nr 17 do Regulaminu Konkursu 
http://zdrowie.gov.pl/nabor-654-konkurs_profilaktyka_przewleklych_bolow.html), do 
analizy efektywności programu polityki zdrowotnej; ankieta następnie zostanie 
przygotowana w formie elektronicznej, tak aby zbierane dane były odpowiednio 
agregowane i dawały możliwość tworzenia różnych zestawień, przeliczeń, wyciągania 
wniosków, wprowadzania działań korygujących  w realizowanych projektach 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; 
 
Przygotowanie kwestionariusza ma posłużyć do monitorowania wskaźników rezultatu 
programu polityki zdrowotnej oraz do monitorowania oceny efektywności podjętych 
działań co najmniej na podstawie poniżej wymienionych punktów (zgodnie z zapisami 
programu polityki zdrowotnej): 

• liczby dni absencji chorobowej wynikających z bólu kręgosłupa w ramach programu 
dla każdego uczestnika (przed włączeniem do programu i po zakończeniu programu 

zgodnie z zapisami programu polityki zdrowotnej);  
• ocena poziomu prezenteizmu wynikającego z bólów kręgosłupa przed programem i po 

jego zakończeniu - zgodnie z zapisami programu polityki zdrowotnej).  
 

http://zdrowie.gov.pl/nabor-654-konkurs_profilaktyka_przewleklych_bolow.html
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b) merytorycznego opracowania kwestionariusza WPAI - opracowanie i przygotowanie 
treści formularza, który da możliwość ocenienia prezenteizmu - zjawiska nieefektywnej 
obecności w pracy przynajmniej na początku i na końcu programu;  
Zamawiający zakłada przeprowadzenie takiego badania na etapie:  

• rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie przez każdego uczestnika,  

• po 12 miesiącach od rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie przez każdego 

uczestnika, 

• na zakończenie realizacji projektu przez realizatora. 

2. Termin realizacji umowy - nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i nie później niż 3014 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. 

 

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 dnia 22 grudnia 2020 r.  z dopiskiem: „Opracowanie kwestionariusza do oceny i ewaluacji 
oraz kwestionariusza WPAI”.  

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 oraz kwestionariusza WPAI 

Dane Wykonawcy 

 

I. Oferta finansowa 

Przedmiot zamówienia 
Cena 
netto 

Cena 
brutto 

Usługa merytorycznego opracowania kwestionariusza do 
oceny i ewaluacji programu profilaktycznego 

  

Usługa merytorycznego opracowania kwestionariusza 
WPAI do oceny presenteizmu 

  

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 

 

 


