
 

 

 

Poznań, dnia 17.03.2020 r. 

 
 

ZAPYTANIE O CENĘ  
W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU 

 
 

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawcy usługi monitorowania i ewaluacji projektu w ramach 
projektu Zdrowa Aorta – Wielkopolski program zwiększenia aktywności zawodowej poprzez badania 
przesiewowe w obszarze tętniaka aorty brzusznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.6 Wspieranie aktywności 
zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Arterieart sp. z o.o. 
ul. Rakoniewicka 23a, 
60-111 Poznań  
Tel: (+48) 530-847-161 
E-mail: p.wiland@arterieart.com 
http://www.arterieart.com/ 
NIP: 779-236-58-72 
 
Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę monitorowania i ewaluacji projektu  
w ramach projektu Zdrowa Aorta – Wielkopolski program zwiększenia aktywności zawodowej poprzez 
badania przesiewowe w obszarze tętniaka aorty brzusznej, opisanej szczegółowo w pkt II niniejszego 
zapytania. 
 
Ofertę w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu), przesłanej na adres 
zdrowaaorta@arterieart.com należy złożyć do dnia 30.03.2020 r. 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Krótki opis projektu 
 
Celem projektu jest zmniejszenie liczby hospitalizacji spowodowanej pękniętym tętniakiem aorty jamy 
brzusznej o 40% w regionie wielkopolski, poprzez objęcie badaniami skriningowymi 10 000 osób – 
mężczyzn, w tym 10 000 osób objętych zostanie badaniem USG, a 800 osób angiografią w rezonansie. 
W trakcie realizacji projektu zorganizowane zostaną akcje promocyjno-informacyjne w ośrodkach, 
gdzie będą przeprowadzane badania, akcje prozdrowotne oraz konferencje dotyczące tematyki 
projektu. Zaplanowano także przeszkolenie grupy lekarzy z podstawowej oraz specjalistycznej opieki 
zdrowotnej.  
 
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitorowania i ewaluacji projektu, w tym opracowanie 
raportów w całym okresie realizacji projektu (36 miesięcy: 01.03.2019 – 28.02.2022), tj. opracowanie 
40 raportów, w tym 36 raportów miesięcznych, 3 raporty roczne oraz 1 raport na zakończenie realizacji 
projektu (podsumowujący). 



 

 

 

Celem ewaluacji będzie zbadanie skuteczności działań projektu w zakresie: 
a) informacji i promocji badań, 
b) podnoszenia wiedzy uczestników szkoleń i konferencji (ankiety ex ante- badające stan wiedzy 

wyjściowej i ex post- oceniające przyrost wiedzy i umiejętności), wraz z oceną, jakości 
prelegentów i materiałów szkoleniowo-informacyjnych, sal wykładowych, zgodnie ze 
standardami EFS, 

c) prowadzenie badań, z uwzględnieniem jakości prowadzonych badań, rzetelności, 
profesjonalizmu przygotowania kadry, w tym w subiektywnym odczuciu pacjenta .(ankieta 
„satysfakcji” Ex post), 

d) realizacji założeń programu co do: 
- liczby uczestników i przeprowadzenia badań i szkoleń, 
- produktów projektu (godziny szkoleń, konferencji, spotkań, liczby materiałów informacyjno – 

promocyjnych kolportowanych wśród odbiorców, liczby "pikników" w firmach) 
- zgodnie z obowiązującym prawem (postrzeganie projektu jako uzupełnienie świadczeń 

finansowanych ze środków EFS) i wytycznymi EFS 
- podniesienie świadomości lekarzy POZ/AOS w zakresie .stosowanych metod obrazowania dla 

diagnozowania chorób aorty jamy brzusznej (ankieta ex ante) 
- niepokrywanie się z analogicznymi programami. (opracowanymi, wdrażanymi, realizowanymi 

i finansowanymi z NFZ/Ministerstwo Zdrowia, 
- zgodności z zakresem merytorycznym oraz z aktualnymi podstawami naukowymi (w oparciu 

o analizę twórcy założeń Programu prof. G. Oszkinisa). 
- Wskaźników specjalnych programu ZA 

 
Wyniki ewaluacji, odpowiedzą na pytanie Czy system badań przesiewowych Zdrowa Aorta, jest 
efektywny. 
Produkty w poszczególnych zadaniach projektu: 
a) Zadanie 1 Przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej skierowanej do mieszkańców 
Wielkopolski: 

- 10 tys. kompletów dokumentów zgłoszeniowych pacjentów (deklaracje uczestnictwa, 
oświadczenie o ochronie danych osobowych, ankieta zdrowotna, oświadczenie o 
przynależności do GD) 

- 300 dok. zgłoszeniowych na konferencję 
- 1 program konferencji otwarcia 
- dokumentacja zdjęciowa 33 stoisk edukacyjnych 
- 4200 ankiet odbioru działań informacyjnych na stoiskach 
- 1 dokumentacja zdjęciowa z 10 pikników w firmach 
- 2 tys. ankiet odbioru działań informacyjnych na piknikach  
- 1 strona www proj. 
- 1 panel informacyjno-edukacyjny dla pacjenta i lekarza 
- 1 aplik. na smartfona 
- 500 plakatów 
- min.1 reklama w radio i 1 w tv 
- 1 lista obecności na konferencji 

 
b) Zadanie 2 Przeprowadzenie szkoleń i konferencji dla lekarzy: 

- 255 zaświadcz. o ukończeniu szkolenia dla lekarzy POZ i AOS 
- 99h szkoleń 
- 2 programy szkoleń po 4 moduły 
- 255 ankiet ex ante i ex post oraz testów kompetencji 
- 300 dok. zgłoszeniowych na konferencję 
- 1 program konferencji zamknięcia 



 

 

 

- 1 komplet rekomendacji dotyczących współpracy POZ i AOS w zakresie opieki nad chorym z 
współudziałem Konsultanta Wojewódzkiego, 

- 1 lista obecności na konferencji 
 
c) w zad. 3 Przeprowadzenie badań przesiewowych (BP): USG oraz rezonansu magnetycznego dla 
osób z grupy ryzyka określonych w dokumentacji programu Zdrowa Aorta, pozostających w wieku 
aktywności zawodowej (zgodnie z wytycznymi EFS): 

- 10 tys. wyników badań 
- 800 wyników rezon. 
- 800 skier. na konsultacje z AOS 
- 3 szt. oprogramowania (str.www, panel, aplikacja) 

 
d) Zadanie 4 Przeprowadzenie ewaluacji projektu: 

- 1 raport ewaluacyjny końcowy 
- 2 raporty roczne 
- 36 raportów miesięcznych 

 
Termin realizacji projektu to 01.03.2019 – 28.02.2022 
Termin realizacji i oddania raportu miesięcznego i rocznego – 14 dni po zakończonym okresie 
sprawozdawczym. 
Termin oddania raportu na zakończenie realizacji projektu – do 28.02.2022 r. 
Termin realizację i oddanie raportów za miesiące zakończone  - 31.05.2020 r. 
 
III. Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania: 
 

Pan/Pani:   Piotr Wiland 
telefon:   530 847 161  
adres mailowy:  zdrowaaorta@arterieart.com 
 

  



 

 

 

Załącznik nr 1  
 

 
Pieczęć wykonawcy                                                                                     ………………………., dnia …………..….. 
 

 
Zamawiający: 
Arterieart sp. z o.o. 
ul. Rakoniewicka 23a, 
60-111 Poznań  

 

OFERTA CENOWA 

dotycząca usługi monitorowania i ewaluacji projektu 
 
Dane oferenta: 
Nazwa Wykonawcy:  …………………………………………………………………......... 
   …………………………………………………………………………. 
Adres:   …………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………. 
Nr telefonu:  …..….…………………………………………………………………. 
Nr faksu:   …………………………………………………………………………. 
REGON:   …………………………………………………………………………. 
Numer NIP:   …………………………………………………………………………. 
Adres e-mail:   …………………………………………………………………………. 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku na wykonanie usługi monitorowania  
i ewaluacji projektu w ramach projektu Zdrowa Aorta – Wielkopolski program zwiększenia 
aktywności zawodowej poprzez badania przesiewowe w obszarze tętniaka aorty brzusznej 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
zamieszczonym towym za cenę: 

Cena całego zamówienia łącznie: 
- cena całkowita netto …………………………………………… (kwota słownie: …………………………………………….) 

podatek VAT …………… % w kwocie ………………… (kwota słownie: ……………………………………………….…) 
- cena całkowita brutto …………………………… (kwota słownie: ……………………………………………….…..…..) 
 
 
 

 

……..………………………………………….. 
          podpis 


