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ZAPYTANIE O CENĘ  

 

Przedmiot ZAPYTANIA - wycena: 

 

Stworzenie raportów analitycznych w sprawie zalecanych technologii medycznych, 

działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz 

warunków realizacji tych programów na rzecz Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji  
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I. Przedmiot niniejszego zapytania 

 

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji prowadzi postępowanie mające na celu 

wyłonienie Wykonawcy, który przygotuje raporty analityczne w sprawie zalecanych technologii 

medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz 

warunków realizacji tych programów, dotyczących danej choroby lub danego problemu 

zdrowotnego, zawierającego m.in. opis problemu zdrowotnego, stan aktualnego finansowania z 

środków publicznych, przegląd wytycznych klinicznych oraz aktualnych doniesień naukowych. 

 

Tematyka raportów: 

- profilaktyka tętniaka aorty brzusznej, 

- profilaktyka nowotworu szyjki macicy,  

- profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu,  

- profilaktyka nowotworu pęcherza moczowego. 

 

Celem niniejszego zapytania jest ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, przed 

ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – planowanego na marzec 

2022 r.  

II. Opis przedmiotu zamówienia dla potrzeb wyceny 

 

Wycenę należy sporządzić na podstawie załączonych dokumentów, w tym OPZ, ZAŁOŻEŃ DO 

UMOWY I KRYTERIÓW OCENY OFERT oraz przygotowanego szablonu raportu.  

Załączniki do wyceny można odnaleźć pod adresem:  

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zapytania-o-wycene 

 

III. Termin przesłania wyceny 

Ostateczny termin wyceny: do końca dnia 24.02.2021 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 i/lub jego poszczególnych części. (Jeśli Wykonawca 

dysponuje potencjałem niezbędnym do wykonania całego zamówienia podaje wycenę w 

dwóch wariantach: za całość zamówienia oraz za poszczególne części zamówienia. Jeśli 

Wykonawca dysponuje potencjałem umożliwiającym wykonanie części zamówienia podaje 

wycenę dotyczącą tej części którą jest w stanie wykonać).  

Cena ma uwzględniać wszystkie koszty (dot. składników przedmiotu zamówienia określone 

w OPZ), w tym koszty przeniesienia bezterminowo majątkowych praw autorskich.  

Wycenę należy przygotować w dwóch wariantach cenowych: 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zapytania-o-wycene
mailto:zp@aotm.gov.pl
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1. Cena za wykonanie całego zamówienia (przygotowanie 4 raportów) jeśli Wykonawca 

dysponuje potencjałem niezbędnym do wykonania wszystkich raportów. 

2. Cena za wykonanie poszczególnych części zamówienia (zamówienie będzie podzielone na 4 

części, gdzie każda z części będzie stanowić oddzielny raport) czyli raportów: 

- Część 1 - profilaktyka tętniaka aorty brzusznej, 

- Część 2 - profilaktyka nowotworu szyjki macicy,  

- Część 3 - profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu,  

- Część 4 - profilaktyka nowotworu pęcherza moczowego. 

 

VII. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – OPZ, ZAŁOŻENIA DO UMOWY I KRYTERIÓW OCENY OFERT 

Załącznik nr 2 – Szablon raportu.  
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