
Zaproszenie do składania ofert 

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwana dalej „Agencją” z siedzibą w 
Warszawie (kod pocztowy: 00-032 Warszawa) przy ul. Przeskok 2, zaprasza zainteresowane 
osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego/ adwokata do 
złożenia oferty w zakresie obsługi prawnej Agencji przez okres dwóch  miesięcy  (od 2 stycznia 
2020 roku do 29 lutego 2020 roku) w następującym wymiarze czasowym: 80 h (40 h w każdym 
miesiącu). 

Zakres przedmiotowy umowy obejmie: 

1) wsparcie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych, 
2) przygotowywanie przeglądu prasowego, orzecznictwa, komentarzy i monografii oraz 

informacji o zmianach przepisów prawnych,  
3) doradztwo w zakresie RODO, 
4) inne zadania zlecone przez Dyrektora Biura Prawnego lub Prezesa Agencji. 

 
 

Wymagania formalne względem oferenta: 

1) doświadczenie zawodowe w realizacji przedsięwzięć w zakresie obsługi prawnej w 
obszarze ochrony zdrowia 

2) gotowość do zawarcia umowy od  dnia 2 stycznia 2020 r. 

 

Dopuszczalna jest możliwość świadczenia usług w ramach kancelarii radcy prawnego  lub 
kancelarii adwokackiej. 

 

 

Ofertę zawierającą: 

1) CV wraz z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru osoby 
z którą zawarta zostanie umowa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”, 

2) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w realizacji 
przedsięwzięć w zakresie obsługi prawnej w obszarze ochrony zdrowia, 

3) kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy 
prawnego lub adwokata, 

4) proponowaną cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usług, 

w wersji elektronicznej (skan dokumentów z podpisem) należy przesłać na adres mailowy: 
sekretariat@aotm.gov.pl  do dnia 30  grudnia 2019 r. do godz. 12.00 lub w wersji papierowej 

mailto:sekretariat@aotm.gov.pl


złożyć w kopercie sekretariacie siedziby Agencji przy ul. Przeskok 2 w Warszawie (kod 
pocztowy: 00-032 Warszawa). W tytule e-maila bądź na kopercie należy wpisać „oferta –
obsługa prawna”. 

Kryterium wyboru osoby, z którą zawarta zostanie umowa jest: 

1) cena brutto za 1 godzinę świadczenia usług, 
2) doświadczenie zawodowe w realizacji przedsięwzięć w zakresie obsługi prawnej. 

 

 


