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ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 

NIP: 525-234-71-83, REGON: 140278400 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania naukowego wtórnego o charakterze badania 
eksploracyjnego obejmującego identyfikację oraz charakterystykę wskaźników wykorzystywanych do 
oceny jakości, efektywności oraz innych aspektów udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, zarówno 
w ramach praktyki opieki zdrowotnej oraz w ramach klinicznych rejestrów pacjentów przez 
organizacje opieki zdrowotnej  w krajach o najbardziej zaawansowanej organizacji opieki zdrowotnej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.  

 

III. WYMOGI DLA WYKONAWCY  

 
WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1. Udokumentowana realizacja przynajmniej 5 projektów na bazie desk-research, w tym 
opracowywanie mini-raportów. 

2. Udokumentowana realizacja przynajmniej 5 projektów analityczno-konsultingowo-
doradczych na kwotę min 100 tysięcy złotych brutto każdy.  

3. Udokumentowana realizacja przynajmniej 5 projektów o typie „advisory board” z udziałem 
ekspertów zewnętrznych.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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Termin realizacji badania - 25 listopad 2016 r. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
sekretariat@aotm.gov.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Agencja Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji ul. Krasickiego 26; 02-611 Warszawa, do dnia 07.09.2016 
do godziny 15.00, z dopiskiem „Oferta: POINTER – Wykorzystanie wskaźników”. 

2.  Oferta powinna zawierać elementy wskazane w Regulaminie przetargu i Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. 

3. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

 

VI. OCENA OFERT 

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona stosując poniższe kryteria: 

 

1. Cena  - 50 % 

Wartość dla kryterium „Cena” jest wyliczana według wzoru: 

 

 C min 

P1 =     ────  x 50 

  C n 

 

P1 – wartość punktowa danej oferty 

C min – najniższa cena spośród oferowanych 

C n – cena danej oferty 

2. Stopień zgodności ze specyfikacją oraz kompletność przedstawionej oferty, w szczególności 
w zakresie wyboru krajów – 50% 
 
Wartość dla kryterium „Stopień zgodności ze specyfikacją oraz kompletność przedstawionej 
oferty, w szczególności w zakresie wyboru krajów” należy do oceny Komisji Przetargowej.  
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi w drodze informacji umieszczonej na 
stronie internetowej. 

 

VIII. REGULAMIN  

Regulamin przetargu znajduje się w Załączniku nr 2.  

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (22) 56 67 200 

Po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
opublikowania na swojej stronie BIP informacji dot. zawarcia umowy tj. terminu zawarcia umowy, 
nazwy firmy wykonawcy lub imię i nazwisko wykonawcy. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów uczestnikom postępowania, za udział w 
przedmiotowym postępowaniu. Wszelkie koszty wykonawcy powinni wliczyć w cenę złożonej oferty. 

Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany 
oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem 
„zastrzeżone”. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej, informacja o zastrzeżeniu 
części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa powinna być wyraźnie wskazana w wiadomości email, 
którą przekazana zastała oferta. 

 

 

 

 


