
  
 

 

 
 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji   
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa tel. +48 22 101 46 00  fax +48 22 468 85 55   

NIP 525-23-47-183  REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl   

www.aotmit.gov.pl     
 

 

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych  

i Taryfikacji 

 

 

 

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

tel./22/ 101-46-00 fax./22/ 46-88-555 

strona internetowa:  

www.aotmit.gov.pl 

www.bipold.aotm.gov.pl  

 

 

NINIP 525-23-47-183 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ  

 

Przedmiot ZAPYTANIA - wycena: 

 

Opracowanie i wyprodukowanie serii filmów edukacyjnych z zakresu 

realizowanych działań szkoleniowych na rzecz Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji w ramach projektu POWER 
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I. Przedmiot niniejszego zapytania 

 

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji prowadzi postępowanie mające na celu 

wyłonienie Wykonawcy filmów edukacyjnych z zakresu realizowanych działań szkoleniowych, 

które realizowane są w ramach projektu pn.: „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, 

ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020: V oś priorytetowa „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, działanie 5.2 „Działania 

projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do 

niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”. Wykonawca powinien posiadać 

wiedzę i doświadczenie praktyczne w produkcji filmów lub spotów reklamowych o charakterze 

edukacyjnym, popularnonaukowym.  

 

Tematyka filmów będzie następująca: 

− Standard rachunku kosztów;  

− Proces taryfikacji; 

− Wyroby medyczne; 

− Koszyk świadczeń gwarantowanych; 

− HTA (Health Technology Assessment); 

− Schemat PICO; 

− Ceny leków w teorii i praktyce. Poziomy odpłatności; 

− Wiarygodne źródła wiedzy; 

− QALY (quality-adjusted life year); 

− Analiza wpływu na budżet oraz instrumenty podziału ryzyka; 

− PPZ (Programy Polityki Zdrowotnej) 

 

Celem niniejszego zapytania jest ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, przed 

ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – planowanego na lipiec 

2021 r.  

II. Opis przedmiotu zamówienia dla potrzeb wyceny 
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Wycenę należy sporządzić na podstawie załączonych dokumentów, w tym OPZ oraz 

przygotowanych koncepcji kreatywnych – scenariuszy.  

 

Załączniki do wyceny można odnaleźć pod adresem:  

https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zapytania-o-wycene 

 

Zamawiający przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe przed przygotowaniem OPZ. 

Informacje o wstępnych konsultacjach rynkowych można znaleźć pod adresem: 

https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne/wtepne-konsultacje-rynkowe 

 

III. Termin przesłania wyceny 

Ostateczny termin wyceny: do końca dnia 21.06.2021 r. 

 

IV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

V. Sposób przekazania wyceny. 

 

 

1. Wycenę należy wysłać na adres e-mail: zp@aotm.gov.pl    

 

 

VI. Opis sposobu przygotowania wyceny 

 

W oparciu o przedłożone dokumenty proszę o podanie ceny brutto i netto, za wykonanie 

przedmiotowego zamówienia.  

Cena ma uwzględniać wszystkie koszty (dot. składników przedmiotu zamówienia 

określone w OPZ), w tym koszty przeniesienia bezterminowo majątkowych praw 

autorskich.  

https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zapytania-o-wycene
https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne/wtepne-konsultacje-rynkowe
mailto:zp@aotm.gov.pl
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VII. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – OPZ. 

Załącznik nr 2 - zał.  nr 1 do OPZ Koncepcje kreatywne.  


