Projekt pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie
lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lublin, dn. 4 kwietnia 2017 r.
ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ
Szanowni Państwo,
Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz nie stanowi oferty
w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.
93 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych
Wykonawców oraz oszacowanie wartości zamówienia, które będzie złożone w związku z
realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji
publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany
przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z
Fundacją Wolności (Zamawiający) i Lubelskich Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.
Przedmiotem planowanego zamówienia w ramach realizowanego projektu będzie wyłonienie 5
ekspertów ds. monitoringu wykonujących zamówienie osobiście, którzy w ramach 5
trzyosobowych zespołów monitoringowych (w składzie: ekspert ds. badań i analiz, ekspert ds.
monitoringu, ekspert ds. osób niepełnosprawnych) zorganizują i przeprowadzą badania w
zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj.
lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych, w tym m.in.:
1) dobór instytucji monitorowanych do badania,
2) zebranie danych o instytucjach monitorowanych (analiza ankiet samooceny, wstępny
przegląd w instytucji monitorowanej itp.)
3) opracowanie 56 Planów Monitoringu w instytucji,
4) przeprowadzenie monitoringu,
5) opracowanie zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,
6) zweryfikowanie wykorzystania rekomendacji przez instytucje.
Miejsce wykonania zamówienia: woj. lubelskie. W tym zakresie w planowanym zamówieniu
założono zbadanie 56 następujących typów instytucji:
- poziom powiatowy - 4 urzędy miast na prawach powiatów (m. Lublin, m. Biała Podlaska, m.
Chełm, m. Zamość) i 12 wylosowanych starostw powiatowych wraz z jednostkami
organizacyjnymi prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem (w tym PUP i
PCPR),
- poziom gminy – wylosowane 12 urzędów gmin miejskich, 12 urzędów gmin miejsko-wiejskich i
12 gmin wiejskich wraz z jednostkami organizacyjnymi gmin prowadzącymi działalność w
obszarach objętych monitoringiem (w tym OPS),
- poziom wojewódzki – 1 Urząd Wojewódzki w Lublinie wraz z delegaturami w których
prowadzona jest obsługa mieszkańców, 2 wylosowane administracje zespolone działająca na
poziomie wojewódzkim, 1 Urząd Marszałkowski w Lublinie.
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Przy czym wyłonieni Eksperci ds. badań i analiz będą pracować w zespołach monitoringowych, z
których każdy będzie odpowiedzialny za jeden z 5 subregionów w woj. lubelskim, tj.:
1) Subregion 1 - m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki,
2) Subregion 2 - m. Biała Podlaska, podlaski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki,
3) Subregion 3 - m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski,
4) Subregion 4 - m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski,
5) Subregion szczebla wojewódzkiego w Lublinie.
Zakładana liczba 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego
Wykonywanie w/w czynności będzie realizowane na podstawie metodologii i regulaminu
konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 oraz przy wykorzystaniu narzędzi badawczych
wskazanych przez Zamawiającego. Planowana liczba godz. pracy jednego Eksperta ds.
monitoringu w projekcie w ramach zespołu monitoringowego wynosi: 990 godz. (45 godz./m-c).
Planowany okres wykonania zamówienia (22 miesiące): kwiecień 2017 r. – styczeń 2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.
Kod zamówienia wg CPV:
79315000-5 - Usługi badań społecznych
73210000-7 - Usługi doradcze w zakresie badań
79419000-4 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
Minimalne wymagania dot. ekspertów ds. monitoringu:
1) wykształcenie wyższe,
2) znajomość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych
dotyczących praw osób niepełnosprawnych,
3) 3 lata doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki
niepełnosprawności (członkostwo lub działalność w organizacji mającej wśród celów
statutowych działanie na rzecz osób niepełnosprawnych),
4) znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym przegląd
dokumentacji instytucji monitorowanej.
Prosimy Państwo o przesłanie orientacyjnej kalkulacji kosztów wykonania usługi będącej
przedmiotem zamówienia (cena brutto) na formularzu rozeznania cenowego (Załącznik nr 1).
Wycenę usługi prosimy złożyć w formie elektronicznej (skan) na biuro@flop.lublin.pl lub w formie
papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rozeznanie ceny rynkowej – Eksperci ds.
monitoringu” na adres Biura projektu:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
Al. Racławickie 22, 20-037 Lublin
Termin składania kalkulacji kosztów wykonania powyższej upływa w dn. 12.04.2017 r.
(decyduje data wpływu).
W imieniu Zamawiającego:
Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ROZEZNANIA CENOWEGO
I.

Wykonawca

Imię i nazwisko/Nazwa wykonawcy: _______________________________________________
Ulica: ____________________________

Nr domu: __________ Nr lokalu: ___________

Miejscowość: ______________________

Kod pocztowy: ___________________________

Gmina: ___________________________

Powiat: _________________________________

Województwo: ________________________________
Telefon kontaktowy: _________________

II.

E-mail: _________________________________

Propozycja ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia

Szacunkowa stawka godzinowa
brutto z kosztami pracodawcy
wynagrodzenia eksperta ds.
monitoringu wykonującego
przedmiot zamówienia w Subregionie
1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski,
lubelski, puławski, opolski, kraśnicki)

Szacunkowa stawka godzinowa
brutto z kosztami pracodawcy
wynagrodzenia eksperta ds.
monitoringu wykonującego
przedmiot zamówienia w Subregionie
2 (powiaty: m. Biała Podlaska,
podlaski, parczewski, radzyński,
łukowski, rycki)

Słownie złotych:

Słownie złotych:
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Szacunkowa stawka godzinowa
brutto z kosztami pracodawcy
wynagrodzenia eksperta ds.
monitoringu wykonującego
przedmiot zamówienia w Subregionie
3 (powiaty: m. Chełm, chełmski,
włodawski, łęczyński, świdnicki,
krasnostawski)

Szacunkowa stawka godzinowa
brutto z kosztami pracodawcy
wynagrodzenia eksperta ds.
monitoringu wykonującego
przedmiot zamówienia w Subregionie
4 (powiaty: m. Zamość, zamojski,
tomaszowski, biłgorajski, janowski,
hrubieszowski)

Szacunkowa stawka godzinowa
brutto z kosztami pracodawcy
wynagrodzenia eksperta monitoringu
wykonującego przedmiot
zamówienia w Subregionie szczebla
wojewódzkiego w Lublinie

………………………………………..

Miejscowość i data

Słownie złotych:

Słownie złotych:

Słownie złotych:

……………………………………………………..

Pieczęć i podpis
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