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ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2022/KFO z dnia 10 czerwca 2022 r.  
w projekcie „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich - ORPHAN, ul. Gagarina 7, 00-753 Warszawa 

Telefon: 601375030  NIP 7010350225  REGON 146208641 

Adres e-mail: biuro@rzadkiechoroby.org   www:   www.rzadkiechoroby.org 
 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w okresie od 14 czerwca 2022 r. do 31 października 2022 

r. aktywnych działań merytorycznych w celu pozyskania 106 (stu sześciu) uczestników 3 (trzech) 

szkoleń (dalej Szkoleń) poprzez weryfikację wiedzy i umiejętności Uczestników celem 

zakwalifikowania ich na odpowiedni poziom zaawansowania Szkoleń w ramach projektu 

„Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” (dalej Projekt), 

dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 

Usprawnienie procesu stanowienia prawa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu 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:  

13 czerwca (poniedziałek) 2022 r. 
 

4. PODSTAWA PRAWNA  

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 

907 z późn. zm.). Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami zasady konkurencyjności, 

o której mowa w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. 
 

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w okresie od 14 czerwca 2022 r. do 31 października 

2022 r. aktywnych działań merytorycznych w celu pozyskania 106 (stu sześciu) uczestników 3 

(trzech) szkoleń (dalej Szkoleń) poprzez weryfikację wiedzy i umiejętności Uczestników celem 

zakwalifikowania ich na odpowiedni poziom zaawansowania Szkoleń. 

2) Zamówienie zostanie zrealizowane wg następujących założeń: 
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a. Aktywne działania należy rozumieć szeroko, tj. zarówno jako pozyskiwanie uczestników, jak 

i weryfikowanie ich kwalifikowalności lub predyspozycji do udziału w Projekcie. 

b. W formularzu rekrutacyjnym każdy Uczestnik Szkoleń potwierdzi w formie oświadczenia 

spełnianie kryterium dostępu w zakresie posiadania doświadczenia w zaangażowaniu 

w konsultacje publiczne oraz debatę publiczną dotyczącą powszechnie obowiązujących 

aktów prawa (dalej Kryterium dostępu). Na podstawie niniejszych Formularzy 

rekrutacyjnych (przekazanych przez Zamawiającego) Wykonawca dokona weryfikacji 

spełnienia Kryterium dostępu w trybie wywiadu telefonicznego/bezpośredniego, z którego 

przygotuje notatkę w formie ankiety z wywiadu ze wskazaniem w jakiej formie dany 

Uczestnik uczestniczył w opiniowaniu/konsultacjach/debatach publicznych w procesie 

stanowienia prawa i w odniesieniu do jakich przykładowych projektów/aktów prawa oraz w 

jakich ciałach doradczych, zespołach lub grupach działa w zakresie stanowienia prawa. 

Czasochłonność niniejszego działania szacuje się na poziomie ok 30 minut na każdego 

uczestnika, co przy 106 Uczestnikach, których obejmie rekrutacja, w tym rekrutacja 

uczestników na listę rezerwową, daje łącznie ok 53 godziny zaangażowania. 

c. Każde Szkolenie będzie dostępne w dwóch wariantach zaawansowania poziomu 

przekazywanej wiedzy: podstawowym i zaawansowanym a Uczestnicy będą dobierani do 

grup szkoleniowych zgodnie z kryterium wiedzy i doświadczenia w zakresie uczestnictwa 

w procesie stanowienia prawa. Wykonawca dokona analizy testów wiedzy uzupełnianych 

przez Uczestników przed przystąpieniem do każdego Szkolenia, co pozwoli dodatkowo 

określić poziom wiedzy uczestników i potwierdzić zasadność przypisania Uczestników do 

odpowiedniego poziomu Szkolenia. 

d. Wykonawca opracuje ankietę wywiadu w celu weryfikacji spełniania Kryterium Dostępu 

oraz uzupełni dla każdego Uczestnika Szkoleń niniejszą ankietę, która będzie krótkim 

opisem doświadczenia każdego Uczestnika (opracowanie dla każdego Uczestnika krótkiego 

opisu doświadczenia: ok 15 minut x 106 uczestników = ok 26,5 godziny zaangażowania 

Wykonawcy). Dodatkowo Wykonawca uwzględni wyniki pre-testów wiedzy uczestników 

uzupełnianych przez Uczestników przed przystąpieniem do każdego Szkolenia. Na 

podstawie opisu doświadczenia Uczestnika i jego wyników pre-testu Wykonawca dokona 

kwalifikacji każdego Uczestnika na poziom podstawowy lub zaawansowany każdego 

Szkolenia zgodnie poziomem posiadanej wiedzy i doświadczenia każdego Uczestnika. 

Następnie Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzupełniony krótki opis doświadczenia 

Uczestnika (w formie notatki/ankiety z wywiadu) wraz ze wskazaniem poziomu 

zaawansowania Szkoleń, na które Uczestnik powinien zostać zakwalifikowany. Na tej 

podstawie Zamawiający dokona podziału 86 (osiemdziesięciu sześciu) uczestników na 6 

(sześć) grup szkoleniowych i 20 (dwudziestu) uczestników na listę rezerwową. 

e. Na podstawie krótkich opisów doświadczenia każdego Uczestnika Wykonawca opracuje 

preferowaną dla danej grupy szkoleniowej metodykę prowadzenia Szkoleń, w tym 

wymagania w zakresie materiałów merytorycznych dla uczestników i prezentacji 

wspomagającej część wykładową i warsztatową każdego Szkolenia, szczegółowego zakresu 

tematycznego ćwiczeń/warsztatów adekwatnie do poziomu wiedzy i doświadczenia 

Uczestników i zagadnień legislacyjnych, które interesują uczestników, aby treści 

przekazywane podczas szkoleń były dopasowane do bieżących obszarów zaangażowania 
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Uczestników w proces stanowienia prawa (łącznie 6 grup szkoleniowych x 5 h/w grupę = ok 

30 godzin zaangażowania Wykonawcy). W efekcie tego działania Wykonawca opracuje 6 

(sześć) notatek. 

f. Opracowanie dla każdej grupy Uczestników raportu podsumowującego spełnienie 

Kryterium dostępu, poziom wiedzy i doświadczenia Uczestników oraz preferowaną 

metodykę Szkoleń (ok 3 h/1 grupę). 

g. Szczegółowe brzmienie Kryterium dostępu to: posiadanie przez każdego Uczestnika Szkoleń 

doświadczenia w zaangażowaniu w konsultacje publiczne/debatę publiczną dot. 

powszechnie obowiązujących aktów prawa rozumiane jako uczestnictwo w 

konsultacjach/debatach publicznych, wewnętrznych spotkaniach konsultacyjnych 

organizowanych przez FPP/KFO na potrzeby konsultacji publicznych, przygotowanie 

opinii/stanowisk, zbieranie opinii środowiska na potrzeby konsultacji publicznych. 

3) Harmonogram realizacji Zamówienia zakłada: 

a) opracowanie przez Wykonawcę w terminie do 16 czerwca 2022 r. ankiety wywiadu 

z Uczestnikami Szkoleń w celu weryfikacji poziomu wiedzy i doświadczenia Uczestników 

i jej konsultacje z Zamawiającym, 

b) przeprowadzenie aktywnych działań merytorycznych w zakresie weryfikacji poziomu 

wiedzy i doświadczenia pierwszej grupy Uczestników (około czternastu Uczestników) 

i przekazanie Zamawiającemu zbiorczego raportu dla niniejszej grupy z 

przeprowadzonych działań w terminie do 19 czerwca 2022 r., 

c) przekazanie Zamawiającemu ankiet uzupełnionych dla każdego Uczestnika pierwszej 

grupy w terminie do 19 czerwca 2022 r., 

d) przeprowadzenie aktywnych działań merytorycznych w zakresie weryfikacji poziomu 

wiedzy i doświadczenia kolejnych uczestników 5 (pięciu) grup i listy rezerwowej – około 

92 (dziewięćdziesięciu dwóch) uczestników przez okres od 19 czerwca 2022 r. do 

31 października 2022 r., jednak nie mniej jak 1 (jedna) grupa Uczestników miesięcznie, w 

tym przygotowanie raportów dla każdej grupy oraz ankiet uzupełnionych dla każdego 

uczestnika i ich przekazanie Zamawiającemu w terminach uzgodnionych między 

Stronami, jednak nie później jak 2 dni przed planowany pierwszym szkoleniem dla danej 

grupy zgodnie z harmonogramem udzielania wsparcia przekazanym przez 

Zamawiającego. 

4) Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu projektowego w wymiarze raz w tygodniu w trakcie 

realizacji umowy. 

5) Realizacja działań objętych zamówieniem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, w 

tym harmonogramem realizacji Projektu. 

6) Współpraca z Koordynatorem szkoleń w zakresie zapewnienia zgodności realizacji ww. 

zakresu działań z Wnioskiem, w tym harmonogramem realizacji Projektu oraz umową 

o dofinansowanie Projektu. 

7) Zapewnienie zgodności realizacji Zamówienia z Wytycznymi 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. 

8) Zamawiający nie pokrywa kosztów wyżywienia, dojazdu i ewentualnego noclegu Wykonawcy 

na potrzeby realizacji Zamówienia, w tym na potrzeby spotkań z uczestnikami szkoleń. 
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9) Umowa zostanie zawarta na czas określony - od dnia 14 czerwca 2022 r. do 31 października 

2022r. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenie. 

10) Sposób realizacji Zamówienia przez Wykonawcę: 

a) Wykonawca zapewni niezbędne materiały do wykonania Zamówienia. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wszystkich dokumentów/materiałów 

związanych z realizacją Projektu zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami promocji 

i oznakowania projektów” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerowania w przebieg realizacji zamówienia na 

każdym jego etapie i zgłaszania zastrzeżeń oraz sugestii, do stosowania których 

Wykonawca jest zobowiązany. 
 

11) Okres realizacji: 

Zamówienie będzie realizowane od Umowa zostaje zawarta na czas określony - od dnia 14 

czerwca 2022 r. do 31 października 2022 r., jednak w sytuacji wystąpienia siły wyższej lub 

okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie publikowania niniejszego 

Rozeznania rynku, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy na realizację 

Zamówienia do 31 grudnia 2022 r. 
 

12) Wynagrodzenie:  

Wynagrodzenie płatne na podstawie zatwierdzonego przez obie strony protokołu odbioru oraz 

poprawnie wystawionego rachunku/faktury. Zamawiający przewiduje płatności częściowe lub 

płatność na zakończenie realizacji całego Zamówienia. 
 

13) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o Zamówienie w następujących obszarach:  

a) Warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o Zamówienie, 

jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków 

oraz terminu płatności jest konieczna. 

b) Sposób wykonania przedmiotu Zamówienia, w szczególności, gdy zmiana sposobu 

realizacji Zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź 

wytycznych mających wpływ na wykonanie Zamówienia, jak również ze względu na 

uzasadnione potrzeby uczestników szkoleń lub problemy w realizacji Projektu lub inne 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o Zamówienie. 

c) Zmiana terminu realizacji Zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie 

możliwości wykonania Zamówienia w terminach, o których mowa w pkt 3) powyżej, 

z zastrzeżeniem, że nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji Zamówienia to 31 

grudnia 2022 r. 

 

6. WYKONAWCA 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się oferenci, spełniający warunki określone w pkt 

10 Rozeznania. 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 Wytycznych.  
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7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest przedstawiciel Zamawiającego – 

Stanisław Maćkowiak, nr tel.: 601375030 , e-mail: biuro@rzadkiechoroby.org. 

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym Zapytaniem należy kierować 

na adres e-mail: biuro@rzadkiechoroby.org 

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 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. 

 

9. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) drogą pocztową lub 

osobiście z dopiskiem: „Rozeznanie rynku 2/2022/KFO” do siedziby Zamawiającego lub 

w formie elektronicznej (skan kompletnej i podpisanej oferty) na adres e-mail: 

biuro@rzadkiechoroby.org z dopiskiem „Rozeznanie rynku 2/2022/KFO”. 

2) Termin składania ofert upływa dnia 13 czerwca (poniedziałek) 2022 r. 

 

10. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się oferenci, spełniający następujące warunki: 

1) Ekspert wskazany do realizacji Zamówienia posiada wyższe wykształcenie. 

2) Ekspert 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 publikacji niniejszego Rozeznania, czyli w okresie od 10 czerwca 2019 r. do 

9 czerwca 2022 r.: 

a) prowadził działania z obszaru oceny/weryfikacji wiedzy i/lub doświadczenia 

ekspertów z zakresu monitorowania prawa i/lub konsultacji publicznych, 

lub 

b) uczestniczył w procesie monitorowania prawa/konsultacji publicznych co najmniej 

15 (piętnastu) projektów prawa z zakresu ochrony zdrowia. 

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.  
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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. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

1) 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. 

2) 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 Krajowe Forum na rzecz terapii 

chorób rzadkich - ORPHAN z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Gagarina 7, 00-753 Warszawa, 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia (Rozeznanie rynku nr 

2/2022/KFO), 

▪ 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 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 
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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. 

 

13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Wszystkie załączniki do niniejszego Zapytania stanowią jego integralną część. 
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