
 
 
 

 
 

  Załącznik nr 1 do SIWZ 

Znak sprawy: MCPS.ZP/KM/351-7/2019/U 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Wykonanie raportu pn.: „Ustalenie rozmiarów problemów alkoholowych oraz zasobów 

w zakresie ich rozwiązywania na terenie województwa mazowieckiego – 

przygotowanie diagnozy do WPPiRPA na Mazowszu”. 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na: 

1. Przeprowadzeniu analiz na podstawie danych zgromadzonych przez poszczególne 

instytucje i podmioty (dane zastane) dotyczących rozmiarów problemów związanych 

z alkoholem z uwzględnieniem katalogu zadań w tym obszarze określonych w 

Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020; 

2. Wykonanie analiz porównawczych w zakresie poszczególnych problemów 

alkoholowych; 

3. Opracowaniu raportu zawierającego diagnozę rozmiarów poszczególnych problemów 

związanych z alkoholem oraz zasobów w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Dane, które będą porównywane, muszą być dodatkowo przedstawione 

w formie graficznych wykresów. 

4. Przygotowaniu prezentacji w Power Point zawierającej najważniejsze wnioski  

i rekomendacje płynące z badania; 

5. Przygotowaniu treści broszury informacyjnej, skierowanej do szerszego kręgu 

odbiorców. Broszura musi zawierać krótki opis diagnozy oraz jej najważniejsze wyniki 

i rekomendacje wraz z wybranymi wykresami i grafikami, w formacie nie większym 

niż 5 stron A4 w formacie Word. Broszura musi zostać przygotowana w języku 

zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców. Broszura musi zostać opracowana 

graficznie w formie umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt. 

 

Celem badania jest uzyskanie informacji w wymienionych poniżej obszarach diagnozy 

problemów alkoholowych na terenie województwa mazowieckiego. 

  



 
 
 

 
 

 

Obszary diagnozy problemów alkoholowych na terenie województwa mazowieckiego 

 

Rodzaj danych  Możliwość porównań  

Liczba placówek leczenia od alkoholu wszystkich typów wraz ze 

wskazaniem powiatów, w których nie ma dostępu do lecznictwa 

ambulatoryjnego  

2015-2018  

Liczba łóżek w oddziałach całodobowych (COTUA i OLAZA) 2015-2018 

Liczba miejsc w dziennych oddziałach terapii 2015-2018 

Liczba osób uzależnionych od alkoholu 2012 

Liczba osób nadużywających alkoholu 2015 

Odsetki osób pijących w sposób problemowy 2015  

Ocena oferty dostępnej w placówce leczenia uzależnienia  2015-2018 

Liczba pacjentów uzależnionych od alkoholu zarejestrowanych w 

placówce w danym roku  

2015-2018 

Liczba pacjentów współuzależnionych zarejestrowanych w placówce 

w danym roku 

2015-2018 

Liczba osób z syndromem DDA zarejestrowanych w placówce w 

danym roku 

2015-2018 

Liczba instruktorów i specjalistów psychoterapii uzależnień  2015-2018 

Finansowanie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu przez NFZ 2015-2018 

Średnia cena jednostki rozliczeniowej (punktu) za świadczenia terapii 

uzależnienia od alkoholu  

2015-2018 

Finansowanie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu przez 

samorządy gmin 

2015-2018 

Finansowanie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu przez 

samorząd województwa 

2015-2018 

Realizacja zadań pozaleczniczych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 

Uzależnień i Wspóluzależnienia 

2015-2018 

Liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi, 

gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych 

przeprowadziły rozmowy  

2015-2018  

Liczba osób, w stosunku do których gminne komisje przeprowadziły 

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu  

2015-2018 

Liczba osób, wobec których gminne komisje wystąpiły do sądu z 2015-2018 



 
 
 

 
 

wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego  

Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej OPS, objętych 

pomocą z powodu uzależnienia od alkoholu  

2015-2018 

Średnia wielkość środków finansowych, które zostały przeznaczone 

na pomoc dla jednej rodziny  

2015-2018 

Liczba punktów informacyjno – konsultacyjnych dla osób z 

problemem alkoholowym i ich rodzin  

2015-2018  

Liczba dorosłych członków rodziny osoby uzależnionej, której punkt 

udzielił pomocy    

2015-2018  

Liczba uczniów uczestniczących w programach profilaktycznych 

rekomendowanych przez KBPN, PARPA, ORE i IPiN 

2015-2018 

Liczba rodziców uczestniczących w programach profilaktycznych 

rekomendowanych przez KBPN, PARPA, ORE i IPiN 

2015-2018 

Liczba uczestników innych form działań profilaktycznych (pogadanki, 

spektakle itp.) 

2015-2018 

Liczba placówek specjalistycznych realizujących program 

socjoterapeutyczny 

2015-2018 

Liczba dzieci korzystających z placówek specjalistycznych z 

programem socjoterapeutycznym (biorących udział w zajęciach) 

2015-2018 

Odsetek dzieci z rodzin z problemem alkoholowym korzystających z 

placówek specjalistycznych z programem socjoterapeutycznym 

(biorących udział w zajęciach) 

2015-2018 

Liczba wychowawców prowadzących zajęcia w placówkach 

specjalistycznych 

2015-2018 

Liczba placówek opiekuńczych realizujących program wychowawczy 2015-2018 

Liczba dzieci korzystających z placówek opiekuńczych z programem 

wychowawczym (biorących udział w zajęciach) 

2015-2018 

Odsetek dzieci z rodzin z problemem alkoholowym korzystających z 

placówek opiekuńczych z programem wychowawczym (biorących 

udział w zajęciach) 

2015-2018 

Liczba wychowawców prowadzących zajęcia w placówkach 

opiekuńczych 

2015-2018 

Liczba zajęć dla dzieci z grup ryzyka z programem 

socjoterapeutycznym 

2016-2018 

Liczba dzieci grup ryzyka biorących udział w zajęciach z programem 

socjoterapeutycznym 

2016-2018 



 
 
 

 
 

Odsetek dzieci z rodzin z problemem alkoholowym biorących udział 

w zajęciach z programem socjoterapeutycznym 

2016-2018 

Liczba wychowawców prowadzących zajęcia z programem 

socjoterapeutycznym 

2016-2018 

Liczba zajęć dla dzieci z grup ryzyka z programem opiekuńczym 2016-2018 

Liczba dzieci grup ryzyka biorących udział w zajęciach z programem 

opiekuńczym 

2016-2018 

Odsetek dzieci z rodzin z problemem alkoholowym biorących udział 

w zajęciach z programem opiekuńczym 

2016-2018 

Liczba wychowawców prowadzących zajęcia z programem 

opiekuńczym 

2016-2018 

Liczba uczestników kolonii i obozów z programem 

socjoterapeutycznym 

2015-2018 

Liczba uczestników kolonii i obozów z programem profilaktycznym 2015-2018 

Liczba uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych 

w ramach GPPRPA 

2015-2018 

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach szerszego 

programu profilaktycznego  

2015-2018 

Liczba gmin realizujących poszczególne, wymienione powyżej, 

działania adresowane do dzieci i młodzieży 

2015-2018 

Liczba gmin podejmujących działania dotyczące problematyki FASD  od 2016 r. 

Odsetki 15-16 i 17-18-latków pijących alkohol okazjonalnie (w ciągu 

ostatniego roku) i regularnie (w ciągu ostatnich 30 dni) 

badania ESPAD 

2015 

porównanie 

województwa z 

całym krajem 

Odsetki 15-16 i 17-18-latków upijających się okazjonalnie (w ciągu 

ostatniego roku) i regularnie (w ciągu ostatnich 30 dni) 

badania ESPAD 

2015 

porównanie 

województwa z 

całym krajem 

Odsetki 15-16 i 17-18-latków którzy próbowali innych substancji 

psychoaktywnych (w ciągu życia) 

badania ESPAD 

2015 

porównanie 

województwa z 

całym krajem 



 
 
 

 
 

Odsetki 15-16 i 17-18-latków używających marihuany w ciągu 

ostatniego roku i ostatnich 30 dni 

badania ESPAD 

2015 

porównanie 

województwa z 

całym krajem 

Dostępność fizyczna alkoholu – liczba punktów sprzedaży (ogółem i 

pow. 18%, w miejscu i poza miejscem sprzedaży) 

2015-2018 

Dostępność fizyczna alkoholu –liczba mieszkańców przypadających 

na 1 punkt sprzedaży (ogółem i pow. 18%) 

2015-2018 

Dostępność fizyczna alkoholu – limit punktów sprzedaży (w miejscu i 

poza miejscem sprzedaży) oraz liczba ustalonych limitów 

przypadających na jednego mieszkańca – od 2018 r – maksymalna 

liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (porównanie 

Mazowsza ze średnią krajową) 

2015-2017 – limit 

punktów sprzedaży 

2018 - maksymalna 

liczba zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

Dostępność fizyczna alkoholu – liczba zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w podziale na kategorie w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży 

2015-2018 

Dochody gmin z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnych 

programów w ujęciu kwotowym oraz procentowym  

2015-2018 

Wysokość 

wydatków, 

porównanie 

dochodów i 

wydatków 

Nietrzeźwość w ruchu drogowym 2015-2018 

Przestępstwa pod wpływem alkoholu 2015-2018 

Przewiezieni do policyjnych izb zatrzymań 2015-2018 

Zatrzymani w izbie wytrzeźwień (kobiety, mężczyźni, dziewczęta, 

chłopcy) 

2015-2018 

Zatrzymani do wytrzeźwienia w innej placówce (kobiety, mężczyźni, 

dziewczęta, chłopcy) 

2015-2018 

Interwencje gmin – art. 452 (zakaz reklamy i promocji)  2015-2018 

Interwencje gmin – art. 43 (sprzedaż alkoholu wbrew zakazom lub 

bez wymaganego zezwolenia) 

2015-2018 

Liczba cofniętych zezwoleń (w podziale na przyczyny cofnięcia) 2015-2018  

Liczba funkcjonujących stowarzyszeń abstynenckich (organizacje 2015-2018  



 
 
 

 
 

formalne działające w oparciu o zapisy ustawy o stowarzyszeniach) 

Wydatkowane środki w ramach gppirpa na funkcjonowanie 

stowarzyszeń abstynenckich (organizacje formalne działające w 

oparciu o zapisy ustawy o stowarzyszeniach) 

2015-2018  

Liczba funkcjonujących klubów abstynenta (organizacje nieformalne) 2015-2018  

Wydatkowane środki w ramach gppirpa na funkcjonowanie klubów 

abstynenta (organizacji nieformalnych) 

2015-2018  

Liczba funkcjonujących samopomocowych grup wsparcia dla osób z 

problemem alkoholowym (np. grupy AA – Anonimowych Alkoholików) 

2015-2018  

Wydatkowane środki w ramach gppirpa na funkcjonowanie 

samopomocowych grup wsparcia dla osób z problemem 

alkoholowym (np. grupy AA – Anonimowych Alkoholików) 

2015-2018  

Liczba funkcjonujących samopomocowych grup wsparcia dla 

dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym (np. grupy Al-

Anon) 

2015-2018  

Wydatkowane środki w ramach gppirpa na funkcjonowanie 

samopomocowych grup wsparcia dla dorosłych członków rodzin z 

problemem alkoholowym (np. grupy Al-Anon) 

2015-2018  

Liczba funkcjonujących samopomocowych grup wsparcia dla dzieci z 

rodzin z problemem alkoholowym (np. grupy Al.-Ateen) 

2015-2018  

Wydatkowane środki w ramach gppirpa na funkcjonowanie 

samopomocowych grup wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym (np. grupy Al.-Ateen) 

2015-2018  

Liczba funkcjonujących samopomocowych grup wsparcia dla 

dorosłych dzieci alkoholików (np. grupy DDA) 

2015-2018  

Wydatkowane środki w ramach gppirpa na funkcjonowanie 

samopomocowych grup wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików 

(np. grupy DDA) 

2015-2018  

 

Ramowy harmonogram prac 

 

1. Wykonawca przekaże wstępną wersję raportu końcowego w terminie do dwóch 

miesięcy od podpisania umowy z Zamawiającym.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania uwag do zaproponowanej przez 

Wykonawcę wstępnej wersji raportu końcowego. 



 
 
 

 
 

3. Uwagi Zamawiającego do wstępnej wersji raportu końcowego zostaną przekazane 

Wykonawcy na adres wskazany w § 2 ust. 6 umowy będącej załącznikiem nr 2 do 

SIWZ w ciągu 10 dni roboczych od jego otrzymania, a w przypadku braku uwag 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę drogą elektroniczną na adres wskazany 

w § 2 ust. 6 umowy będącej załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

4. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych przedstawi ostateczną wersję raportu 

końcowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego. 

5. W razie potrzeby – zgłoszenia kolejnych uwag przez Zamawiającego, procedura 

zostanie powtórzona. 

6. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na postawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego. 

7. Wykonawca wykona w całości przedmiot umowy (raport końcowy, prezentacje, 

broszura informacyjna) oraz dostarczy do Zamawiającego ostatecznie przyjętą przez 

Zamawiającego wersję raportu końcowego w 3 egz. wersji papierowej oraz 

elektronicznej  na płycie CD-ROM(w plikach z rozszerzeniem .doc i .pdf) w terminie 

do 30.10.2019 r.  

 

Raport końcowy 

 

1. Raport końcowy musi zawierać nie mniej niż 80 i nie więcej niż 150 stron (czcionka 

Time New Roman 12, akapit 1,5). 

2. Raport końcowy musi składać się z następujących elementów: 

a) spisu treści; 

b) streszczenia w języku polskim i angielskim (najważniejsze wyniki i ustalenia; 

objętość nie więcej niż 2 strony w formacie A4); 

c) wprowadzenia (opisu przedmiotu badania); 

d) opisu koncepcji badania oraz zastosowanych metod i technik badawczych; 

e) opisu wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją oraz opisem 

materiałów źródłowych i publikacji, z których korzystano przy opracowaniu 

raportu); 

f) przedstawienie spójnych wyników z badania, z uwzględnieniem specyfiki 

badanego obszaru i wynikających z analizy danych wniosków i podsumowań 

oraz rekomendacji z uwzględnieniem mocnych i słabych stron i propozycji 

działań z zakresu profilaktyki alkoholowej na terenie województwa 

mazowieckiego. 

 



 
 
 

 
 

3. Raport musi być sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym  

i ortograficznym.  

4. Raport końcowy musi zostać przekazany w formie papierowej w trzech 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM (w plikach z 

rozszerzeniem doc i pdf). 


