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Zapytanie ofertowe 
 
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

Zamawiający do chwili podpisania umowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na 
każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn. 

 
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 usługa polegająca na zapewnieniu usług analityka ogólnego (asystenta 
Sekretarza Biura Badania), w ramach badania dotyczącego wskaźników jakości w ochronie zdrowia, do 
dnia 30 czerwca 2017. 
 
Podstawowym zadaniem oferenta jest koordynacja współpracy pomiędzy realizatorami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi, w ramach realizacji badania zgodnie z jego specyfikacją i harmonogramem. 
 
Oferent wykonuje polecenia Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego oraz współpracuje z 
pozostałymi członkami Komitetu Wykonawczego, Administratorem oraz Analitykami badania w formie i 
zakresie określnym przez Przewodniczącego KW. W realizacje badania zaangażowane będzie ok 10 
osób współpracujących bezpośrednio z Wykonawcą oraz ok 80 współpracujących podmiotów 
zewnętrznych.  
 
Szczegółowy zakres obowiązków oferenta obejmuje w szczególności: 

• zapewnienie efektywnej komunikacji pomiędzy realizatorami wewnętrznymi i zewnętrznymi,  
• realizowanie innych powierzonych zadań organizacyjnych i analitycznych 
• realizacja innych zadań związanych z profilem roli zleconych przez uprawnione osoby 

 
III. WYMOGI DLA WYKONAWCY  
Wymogi podstawowe 

• studia wyższe związane z ochroną zdrowia, 
• doświadczenie w organizacji prac zespołów/wydarzeń, 
• znajomość podstawowych pojęć z zakresu prowadzenia badań klinicznych i epidemiologii, 
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację 

 
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Miejsce wykonywania usług: Kraków. 

Okres wykonywania usług: do 30 czerwca 2017 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 11.07.2016 do godziny 
10.00, z dopiskiem „Oferta: Pointer, Analityk3”. 

2.  Oferta powinna zawierać:  
• kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
• życiorys wykonawcy z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
• wskazanie ceny wykonania usługi przy założeniu rozliczeń w cyklach miesięcznych 
• ew. kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności. 

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. 
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VI. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena – 50% oraz 
kwalifikacje wykonawcy – 50%. 

 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

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

VIII. DOTATKOWE INFORMACJE  
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (22) 56 67 214. 
 

 
 
 

 


