Projekt współfinansowany ze środków NMF i Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.
2.

TRYB POSTĘPOWANIA

Do niniejszego postępowania nie stosuje Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr
19 poz. 177).
NFZ zastrzega, że ogłoszenie to jest zgodne z zasadami dotyczącymi prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na
wykonanie usług w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym: Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór eksperta z zakresu ginekologii/położnictwa, który uczestniczyć będzie
w merytorycznym opracowaniu poszczególnych elementów i funkcji aplikacji mobilnej dla kobiet z cukrzycą ciążową
w ramach projektu „Opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową SweetPregna”.
W ramach Zamówienia, Wykonawcy będą zobowiązani uczestniczyć w pracach Projektu mających na celu opracowanie
zakresu pojęciowego dotyczącego cukrzycy u kobiet w ciąży, poprzez identyfikację pojęć i opracowanie ich definicji w
postaci słownika; podstawowych informacji o cukrzycy ciążowej; listy produktów spożywczych wraz z ich wymiennikiem
glikemicznym; przykładowych jadłospisów w podziale na zapotrzebowanie kaloryczne i ilość posiłków; poradnika
żywieniowego w podziale na poszczególne składniki diety; informacje o aktywności fizycznej w ciąży.
Wszystkie produkty Zamówienia powinny zostać opracowane w wersji elektronicznej, w formacie PDF lub MS Word,
umożliwiającym ich przeszukiwanie pełnotekstowe oraz wydruk. Materiały mają zostać przygotowane w języku polskim,
przekazane Zamawiającemu po korekcie językowej. Materiały powinny zostać opracowane przez zespół ekspertów
składający się z osób o następujących specjalizacji; ginekologia, diabetologia, dietetyka. Materiały wypracowane przez
poszczególnych ekspertów muszą być spójne pod względem stylistycznym i językowym.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych
z realizacją zamówienia określa wstępny wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 20 lutego 2017roku. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość weryfikacji powstających produktów na każdym etapie ich realizacji.
5.

WYMAGANIA ODNOŚNIE WYKONAWCY
a) Kwalifikacje;


Stopień naukowy/tytuł naukowy- co najmniej doktora nauk medycznych
oraz



Tytuł specjalisty z zakresu ginekologii/położnictwa,

b) Doświadczenie zawodowe lub naukowe


przynajmniej 10 publikacji z danej dziedziny medycyny, tematyki lub problemu
lub



6.

1

sprawowanie stanowiska kierowniczego w danej dziedzinie przez co najmniej 6 lat

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić swoje CV uwzględniające dorobek naukowy i zawodowy, potwierdzający
wymagania określone w pkt 5.
CV powinno zawierać podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.).
7.

INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udzielają:
Agata Szymczak, tel. 225726273
8.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać osobiście lub drogą elektroniczną na adres:.agata.szymczak@nfz.gov.pl w terminie do dnia 9
grudnia2016r.
1.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Zamawiający wymaga, by oferowana cena została przedstawiona jako cena brutto (z wliczonym do ceny podatkiem od
towarów i usług VAT), którą Zamawiający przyjmuje jako podstawę do oceny ofert . Dopuszcza się wzrost wartości
zamówienia w dalszym toku postepowania.
2.

OCENA OFERT

Do oceny ofert Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wskazaniem jego znaczenia
(wagą wyrażoną w % udziale w ocenie oferty). Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji - do dwóch miejsc po
przecinku. Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.
a. Kryterium I : CENA (40% wagi oceny)
i. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 100.
ii. Oferta o najwyższej liczbie przyznanych podpunktów uzyska 100 punktów. Pozostałe oferty uzyskają
liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
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Gdzie:
m - oznacza kolejną badaną ofertę,
Cm - oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty
w zakresie kryterium CENA,
Kn - oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto badanej oferty,
Km - oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.

Kryterium II: DOŚWIADCZENIE (20% wagi oceny)
i. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba podpunktów wynosi 100.
ii. Oferta o liczbie publikacji przekraczającej 10 uzyska 100 podpunktów. Pozostałe podpunkty
przyznane dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najwyższej liczbie podpunktów, stosując
poniższy wzór:
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Gdzie:
m - oznacza kolejną badaną ofertę,
Dm - oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium
doświadczenia,
Kn - oznacza liczbę przyznanych podpunktów kolejnej badanej oferty,
Km - oznacza najwyższą liczbę przyznanych podpunktów.

iii. Liczba przyznanych podpunktów dla poszczególnych Ofert, jest zależna od liczby przedstawionych
w ofercie wypracowanych dokumentów : poniżej 10 publikacji - 0 ppkt
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c.

Kryterium III: ILOSC OSOBOGODZIN PRACY EKSPERTA (40% wagi ceny )
i. Zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 5 200 zł brutto na eksperta.
ii. Minimalna wymagana ilość osobogodzin pracy eksperta wynosi 40 .
iii. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:
Gdzie:
- oznacza kolejną badaną ofertę,
Sm - oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium
ilość osobodni pracy eksperta,
Km - oznacza najkorzystniejszą (największą) ilość osobodni pracy eksperta,
Kn - oznacza ilość osobodni pracy eksperta kolejnej badanej oferty.
m
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Ocena łączna
i. Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru.
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Gdzie:
1. Ol oznacza ocenę łączną oferty
2. Cm oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium CENA,
3. Sm oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ILOSC
OSOBOGODZIN PRACY EKSPERTA,
4. Dm oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium DOŚWIADCZENIE
5. Wc oznacza wagę oceny kryterium CENA,
6. WM oznacza wagę oceny kryterium ILOSC OSOBOGODZIN PRACY EKSPERTA,
7. WD oznacza wagę oceny kryterium DOŚWIADCZENIE.
ii. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z powyższym
wzorem.
3.

PODPISANIE UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

a.

zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.
b.
c.
d.
e.
f.

4.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą, w zakresie
szczegółów realizacyjnych.
Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
Treść umowy o realizację zamówienia zostanie uszczegółowiona zgodnie z treścią wybranej oferty.
W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie
i miejscu zawarcia umowy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje czy będzie on wykonywał przedmiot zamówienia jako osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą czy jako osoba fizyczna.

ZAŁĄCZNIKI

Do ogłoszenia załączono:
a. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ramach Zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do:
 opracowania treści merytorycznej aplikacji w zakresie ginekologii (podstawowe informacje o cukrzycy w ciąży,
dzienniczek samokontroli),
 dostosowania opracowanej treści merytorycznej do funkcjonalności aplikacji,
 brania czynnego udziału w spotkaniach z partnerami norweskimi oraz w naradach roboczych zespołu ekspertów
Materiały powinny zostać opracowane przez zespół ekspertów składający się z osób o następujących specjalizacji;
ginekologia, diabetologia, dietetyka. Materiały wypracowane przez poszczególnych ekspertów muszą być spójne pod
względem stylistycznym i językowym.
Wszystkie produkty Zamówienia powinny zostać opracowane w wersji elektronicznej, w formacie PDF lub MS Word,
umożliwiającym ich przeszukiwanie pełno tekstowe oraz wydruk. Materiały mają zostać przygotowane w języku polskim,
po korekcie językowej.
Zakres opracowanych materiałów powinien opisywać rozdziały co najmniej wymienione poniżej:
1.

Vademecum wiedzy o cukrzycy ciążowej

Ta funkcjonalność zapewni uzyskanie najważniejszych informacji w pigułce w formie odpowiedzi na pytania - co to jest
cukrzyca ciążowa? czy cukrzyca wykryta w ciąży oznacza, że już zawsze będę chora? dlaczego dochodzi do rozwoju
cukrzycy w ciąży? kto jest
w szczególności zagrożony rozwojem cukrzycy ciążowej? czy cukrzyca rozpoznana w ciąży jest niebezpieczna? Co
zagraża mi i mojemu dziecku? jaki jest wpływ cukrzycy ciążowej
na rozwój płodu, stan noworodka i dalsze jego losy? dlaczego noworodek ciężarnej
z cukrzycą może mieć nadmierną masę ciała? jakie mogą być konsekwencje nadmiernej masy ciała u płodu? czy kobiety z
cukrzycą ciążową mogą rodzić naturalnie? czy skutki cukrzycy ciążowej mogą obciążać moje dziecko na całe życie? jak
wygląda prawidłowe leczenie cukrzycy ciążowej i co to oznacza? jeżeli stosowanie diety jest niewystarczające, to co dalej?
jeżeli lekarz zaleci mi stosowanie insuliny, czy mogę dostać pompę insulinową? jeżeli muszę stosować insulinę w ciąży, to
czy również będę ją stosować po urodzeniu dziecka? jeśli rozpoznano u mnie cukrzycę ciążową, to w jaki sposób będę
kontrolować stężenie glukozy we krwi? jakie stężenie glukozy we krwi muszę osiągnąć? czy jeżeli mam cukrzycę
w obecnej ciąży, to każda kolejna też będzie zagrożona cukrzycą? jak częste powinny być wizyty lekarskie? koniec ciąży
i co dalej?
2.

Dieta i komponowanie posiłków dla ciężarnej chorej na cukrzycę ciążową.

Ta część zawierać będzie opis głównych założeń diety, poradnik żywieniowy na który składać się będą informacje
o prawidłowym komponowaniu posiłków, roli indeksu glikemicznego, tabeli WW (wymienników węglowodanowych),
zapotrzebowaniu na kalorie, prawidłowym przyroście masy ciała. Aplikacja będzie również zawierała przykładowe
jadłospisy jak również wiele przepisów (łączenie ze stroną www).
3.

Kalkulator posiłków

4. Dzienniczek samokontroli
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