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Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 8544/2022 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

 

Informacja o szacunkowej wartości zamówienia oraz kwocie, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

dotyczy przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja Regionalnych 

Programów Zdrowotnych realizowanych w województwie opolskim”. 

Zgodnie z art. 28, 32 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (Załącznik do 

Zarządzenia Marszałka Województwa Opolskiego Nr 158/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. 

z późn. zm.), jak również zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w dniu 24 października 2022 r. 

oszacowano koszt ewaluacji, przewidzianej do realizacji1, w ramach Planu Ewaluacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Wartość zamówienia oszacowana została na kwotę 165 350,00 zł netto. 

Zamawiający przy ustalaniu szacunkowej wartości zamówienia oparł się na wycenie średniej 

z nadesłanych szacowanych wartości zamówienia. Zamawiający wyliczył średnią, jako iloraz 

sumy danych składników przez ich liczbę.  

Podstawą oszacowanej wartości zamówienia była kalkulacja przygotowana w Departamencie 

Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Referacie Badań i Ewaluacji na podstawie 

przeprowadzonego rozeznania rynku (mającego charakter sondażowy i niestanowiący 

                                                           
1 Przedmiotową ewaluację planuje się zrealizować maksymalnie do końca 2023 r. 
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zapytania ofertowego oraz procedury o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu 

ustawy PZP). Wartość zamówienia ustalono w dniu 24 października 2022 r. w oparciu o 

zapytanie wystosowane w dniu 14 października 2022 r. w formie elektronicznej do 36 

podmiotów, specjalizujących się w realizacji badań ewaluacyjnych w Polsce. 

W odpowiedzi na zaproszenie do oszacowania wartości rynkowej badania do dnia 

21 października 2022 r. wpłynęły szacunki od 4 podmiotów, w tym jeden który ze względu na 

błędy w przedstawionych kosztach odrzucono2. 

Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości do 

262 000,00 zł brutto (100% ze środków PT RPO WO 2014-2020). 

                                                           
2 Oferta Instytutu Badawczego IPC. Błędy dotyczyły ceny jednostkowej, z której wyprowadzono wartość ogółem netto dla 
pozycji 1c) w tabeli tj. „Ankiety dotyczące satysfakcji ze sposobu realizacji poszczególnych RPZ i jakości udzielonych w nich 
świadczeń znajdujące się w posiadaniu Beneficjentów”. 


