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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 przeprowadzenie badania naukowego wtórnego o charakterze przeglądu 
systematycznego w temacie: „Wykorzystanie wskaźników w procesie planowania alokacji zasobów 
w systemie opieki zdrowotnej”.  
 
Realizacja badania obejmuje proces uzgodnienia protokołu przeglądu systematycznego elektronicznych 
baz danych oraz wykonanie i dostarczenie dzieła stanowiącego pełny raport z przeprowadzenia 
przedmiotowego przeglądu wykonanego zgodnie z zatwierdzonym protokołem. 
 
W ramach realizacji zamówienia zleceniobiorca wykona następujące czynności: 
 

1. Uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego protokołu przeglądu zgodnego z wytycznymi 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz/lub Cochrane Collaboration 
obejmującego 

•  Strategię wyszukiwania 
•  Sposób selekcji publikacji 
•  Arkusz ekstrakcji danych 
•  Metodę klasyfikowania i analizy danych 
•  Zasady agregacji danych, syntezy informacji i wnioskowania 

 
przy następujących założeniach: 
• przeszukiwane bazy literaturowe obejmą wszystkie znaczące bazy literaturowe, w tym co 

najmniej Medline/Pubmed, Medline Plus, EMBASE, Cochrane Library, CINAHL, PsycINFO, 
Scopus, Web of Science i OpenSIGLE.  

• jako wskaźnik należy rozumieć  jakościową i ilościową informację odnoszącą się do określonego 
aspektu opieki zdrowotnej, wskazującą na stan lub określający stopień upowszechnienia 
świadczeń bądź poziom uzyskiwanych efektów. W przeglądzie należy uwzględnić terminy 
bliskoznaczne z uwagi na stosowanie różnorodnych określeń funkcjonalnie odpowiadających 
wskaźnikom takich jak m. innymi mierniki, normy, standardy ilościowe.  

• jako system opieki zdrowotnej należy rozumieć trzy jej poziomy - lecznictwo szpitalne, 
specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne i medycynę rodzinną/podstawową opiekę zdrowotną 

• Zakres przeglądu powinien pozwolić na zidentyfikowanie wskaźników wykorzystywanych we 
wszystkich obszarach opieki zdrowotnej oraz w szczególności w zakresie 30 grup chorób 
stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

• przegląd powinien pozwolić na zgromadzenia wiedzy jakie wskaźniki/mierniki wykorzystywano w 
krajach o najbardziej zaawansowanej organizacji opieki zdrowotnej dla określania alokacji 
zasobów na trzech poziomach opieki (szpitalnictwo, AOS, POZ) ogólnie oraz w odniesieniu do 
poszczególnych 30 grup chorób. 

• Raport wraz z podsumowaniem danych będzie obejmował charakterystykę 
wskaźników/mierników w układzie zaproponowanym przez Wykonawcę oraz co najmniej w: 

o układzie 3 poziomów opieki zdrowotnej (hospitalizacja, AOS, POZ) z uwzględnieniem 
poszczególnych krajów oraz w rozbiciu na 30 analizowanych grup chorób. 

o w układzie wg kategorii wskaźników / mierników przy czym Wykonawca zaproponuje 
kategoryzację wskaźników. 

o W układzie sposobu wykorzystywania wskaźników / mierników 
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2. Przeprowadzenie wyszukiwania systematycznego wraz z dokumentacją przeglądu umożliwiającą 

powtórzenie każdego wyszukania 
 
3. Przygotowanie pełnego raportu obejmującego charakterystykę zidentyfikowanych wskaźników / 

mierników w układzie zgodnym z zatwierdzonym protokołem badania. Do raportu załączone będą 
abstrakty uwzględnionych publikacji oraz artykuły pełno tekstowe w wersji elektronicznej. 

 
 
 
III. WYMOGI DLA WYKONAWCY  
 
WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1. Udokumentowana realizacja przynajmniej 2 projektów doradczych o charakterze przeglądu 
systematycznego lub analizy kosztów na kwotę min 30 tysięcy złotych brutto każdy  

2. Udokumentowana realizacja przynajmniej jednego projektu obejmującego swoim zakresem 
system finansowania/system organizacji ochrony zdrowia w krajach UE.  

WYMAGANIA DODATKOWE / RANKINGUJĄCE 

3. Możliwość wyznaczenia do realizacji zlecenia zespołu analitycznego obejmującego analityków 
legitymujących się tytułem specjalisty w zakresie zdrowia publicznego oraz tytułem specjalisty w 
zakresie epidemiologii. 

 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zestawienie wskaźników dla lecznictwa zamkniętego – 26 września 
Całość raportu  -  21 listopada 
  
  
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 12.08.2016 do godziny 
15.00, z dopiskiem „Oferta: POINTER – Wykorzystanie wskaźników w procesie planowania 
alokacji zasobów w systemie opieki zdrowotnej. 

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  - 60 % 
 
Wartość dla kryterium „Cena” jest wyliczana według wzoru: 
 
 C min 
P1 = ──── x 60 
 C n 
 
P1 – wartość punktowa danej oferty 
C min – najniższa cena spośród oferowanych 
C n – cena danej oferty 
 

mailto:sekretariat@aotm.gov.pl
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2. Zespół - zobowiązanie do wyznaczenia do realizacji zlecenia zespołu analitycznego 

obejmującego oczekiwany profil analityków – 20 % 
 
Wartość dla kryterium „Zespół” wyliczana jest według wzoru: 
P2 = ZP + EPI  
 
ZP przyjmuje wartość punktową równą: 
 

o Brak specjalisty w zakresie zdrowia publicznego – 0 pkt 

o 1 specjalista w zakresie zdrowia publicznego – 5 pkt 

o 2 specjalistów w zakresie zdrowia publicznego – 10 pkt 

EPI przyjmuje wartość punktową równą: 
 

o Brak specjalisty w zakresie epidemiologii – 0 pkt 

o 1 specjalista w zakresie epidemiologii – 5 pkt 

o 2 specjalistów w zakresie epidemiologii – 10 pkt 

 
3. Doświadczenie - Udokumentowana historia prawidłowej realizacji projektów doradczych o 

charakterze przeglądu systematycznego lub analizy systemowej na kwotę min. 30 000 zł brutto - 
20 % 

 
Wartość dla kryterium „Doświadczenie” wyliczana jest według wzoru: 
 
P3 przyjmuje wartość punktową równą: 
 

o Do 5 zrealizowanych projektów doradczych o charakterze przeglądu systematycznego 
lub analiz systemowych na kwotę min. 30 000 brutto, każdy  – 0 pkt 

o Od 6 do 9  zrealizowanych projektów doradczych o charakterze przeglądu 
systematycznego lub analiz systemowych na kwotę min. 30 000 brutto, każdy  – 10 pkt 

o 10 lub więcej zrealizowanych projektów doradczych o charakterze przeglądu 
systematycznego lub analizy kosztów na kwotę min. 30 000 brutto, każdy  – 20 pkt 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska największą wartość punktową obliczoną wg 
wzoru: P = P1 + P2 + P3 
 
 
 
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 67 200 
 
Zapytania ofertowe poza umieszczeniem na stronie internetowej zostaną równolegle rozesłaną pocztą 
elektroniczną do podmiotów realizujących dotychczas zlecenia w zakresie analiz oceny technologii 
medycznych oraz film consultingowych znajdujących się w bazach danych Zleceniodawcy. 
 
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. 
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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. 
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Załącznik nr 1: 
 
 
Grupa A 
1) choroby układu kostno-mięśniowego,  
2) choroby układu nerwowego (neurologiczne wieku starczego),  
3) układu nerwowego (pozostałe choroby),  
4) choroby układu krążenia,  
5) choroby układu oddechowego (przewlekłe),  
6) choroby układu oddechowego (ostre),  
7) choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego,  
8) choroby dziecięce,  
9) choroby psychiczne,  
10) ciąża, poród, połóg,  
11) cukrzyca,  
12) hematologia (nowotwory),  
13) hematologia (pozostałe),  
14) nowotwory (guzy lite), 
15) wady wrodzone, 
 
Grupa B 
16) choroby metaboliczne,  
17) choroby oka i okolic,  
18) choroby skóry,  
19) choroby układu moczowo-płciowego (mężczyzn),  
20) choroby układu moczowo-płciowego (kobiet),  
21) choroby układu moczowo-płciowego (moczowy),  
22) choroby układu trawiennego (wątroba i trzustka),  
23) choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki),  
24) choroby układu trawiennego (dolny odcinek),  
25) choroby uszu, wyrostka sutkowatego i pozostałych zagadnień laryngologicznych, 
26) choroby zakaźne (WZW),  
27) choroby zakaźne (HIV),  
28) choroby zakaźne (inne),  
29) stomatologię,  
30) urazy (złamania, zatrucia etc.). 
 


