Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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 się z art. 4 pkt. 8 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:
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programu pilotażowego POZ PLUS będzie realizował program
zarządzania chorobą, polegający na skoncentrowanym działaniu zespołu profesjonalistów medycznych na
rzeczywistych potrzebach zdrowotnych pacjentów objętych opieką lekarza POZ oraz ich realizację w
sposób kompleksowy, planowany, ciągły i zintegrowany w oparciu między innymi o 11 ścieżek
diagnostyczno-terapeutycznych dla chorób przewlekłych. Ścieżki kliniczne zostały zamodelowane
w notacji BPMN 2.0, w narzędziu informatycznym do tego dedykowanym - Adonis, umożliwiającym
modelowanie zarówno pojedynczych procesów jak również procesów wzajemnie ze sobą powiązanych np.
poprzez ich osadzenie jako podprocesów, w celu umożliwienia połączeń między ścieżkami.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeprowadzenia cyklu ogólnopolskich szkoleń ( w
sumie ok. 66 szkoleń) ze ścieżek klinicznych opracowanych w narzędziu ADONIS wraz z zapoznaniem się
z pracą w systemie ADONIS, w ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do
systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ
PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 15 grudnia 2018 r. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość weryfikacji powstających produktów na każdym etapie ich realizacji.

5. INFORMACJA

O

OSOBACH

UPRAWNIONYCH

DO

POROZUMIEWANIA

SIĘ

Z WYKONAWCAMI
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udzielają:
Agata Szymczak, tel. 225726273
6. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres:.agata.szymczak@nfz.gov.pl w terminie do dnia 19
czerwca 2018 r.
7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Zamawiający wymaga, by oferowana cena została przedstawiona jako cena brutto (z wliczonym do ceny
podatkiem od towarów i usług VAT), w podziale na koszty jednostkowe każdego z zakresu szkoleń, którą
Zamawiający przyjmuje jako podstawę do oceny ofert i która w toku postępowania nie może ulec zmianie.

8. OCENA OFERT
Do oceny ofert Zamawiający przyjął kryterium ceny – 100 %
9. PODPISANIE UMOWY
a. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie uszczegółowiona zgodnie z treścią wybranej
oferty, w szczególności zawartą w niej metodyką realizacji prac.
b. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
c. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o terminie i miejscu zawarcia umowy.
10. ZAŁĄCZNIKI
Do ogłoszenia załączono:
a. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programu pilotażowego POZ PLUS będzie realizował program
zarządzania chorobą, polegający na skoncentrowanym działaniu zespołu profesjonalistów medycznych na
rzeczywistych potrzebach zdrowotnych pacjentów objętych opieką lekarza POZ oraz ich realizację w
sposób kompleksowy, planowany, ciągły i zintegrowany w oparciu między innymi o 11 ścieżek
diagnostyczno-terapeutycznych dla chorób przewlekłych. Ścieżki kliniczne zostały zamodelowane w
notacji BPMN 2.0, w narzędziu informatycznym do tego dedykowanym - Adonis, umożliwiającym
modelowanie zarówno pojedynczych procesów jak również procesów wzajemnie ze sobą powiązanych np.
poprzez ich osadzenie jako podprocesów, w celu umożliwienia połączeń między ścieżkami.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeprowadzenia cyklu ogólnopolskich szkoleń ( w
sumie ok. 66 szkoleń) ze ścieżek klinicznych opracowanych w narzędziu ADONIS wraz z zapoznaniem się
z pracą w systemie ADONIS, w ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do
systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ
PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
2. Obszary prac
W skład zamówienia wchodzą:
1) Szkolenie 1 – Centrala NFZ
 Liczba szkoleń – 1 szt.
 Czas trwania – 6 godzin
 Liczba uczestników – do 25 osób
 Miejsce realizacji – Warszawa ( sala szkoleniowa zapewniona przez Zamawiającego)
Zakres merytoryczny
o Zapoznanie się z funkcjonalnościami systemem ADONIS, w tym z zasadami modelowania
procesów biznesowych, modelowania organizacji, modelowania wskaźników,
o Zarządzanie ścieżkami klinicznymi (modelowanie, zmiana) ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności właściwej interpretacji ścieżek klinicznych, zakresu informacji, w ścieżce oraz
zarządzania wprowadzaniem zmiany w ścieżkach w systemie ADONIS,
o Zarządzanie portalem organizacji w systemie ADONIS, ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości wykorzystania ADONIS w pilotażu POZ+ oraz wiedzy gromadzonej
w portalu.

2) Szkolenie 2 – Oddziały Wojewódzkie NFZ



Liczba szkoleń – 16 szt.
Czas trwania – 6 godzin




Liczba uczestników – do 15 osób na każdym ze szkoleń
Miejsce realizacji – OW NFZ ( sale szkoleniowe zapewnione przez Zamawiającego)
Zakres merytoryczny
o Zapoznanie się z systemem ADONIS
o Zarządzanie ścieżkami klinicznymi ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności właściwej
interpretacji ścieżek klinicznych, zakresu informacji w ścieżce,
o Możliwości wykorzystania systemu ADONIS w pilotażu POZ+, ze szczególnym uwzględnieniem
wiedzy gromadzonej w portalu ,
o Zakres i sposób współpracy w ramach pilotażu POZ+ z wykorzystaniem systemu ADONIS, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad zgłaszania uwag, problemów do poszczególnych ścieżek.

3) Szkolenie 3 – realizatorzy programu pilotażowego POZ PLUS





Liczba szkoleń – 49 szt.
Czas trwania – 3 godzin
Liczba uczestników – do 5 osób na każdym ze szkoleń
Miejsce realizacji – jednostki POZ biorące udział w pilotażu (wszystkie województwa)
Zakres merytoryczny
o Opisywanie własnej organizacji w systemie ADONIS,
o Szkolenie z zakresu umiejętności właściwej interpretacji ścieżek klinicznych,
o Szkolenie z zakresu i zasad wykorzystania systemu ADONIS w pilotażu POZ+, ze szczególnym
uwzględnieniem wiedzy gromadzonej w portalu,
o Szkolenie z zakresu raportowania w ramach pilotażu POZ+ z wykorzystaniem systemu ADONIS.
3. Okres realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować do 15 grudnia 2018 r. zgodnie z harmonogramem szkoleń ustalonym
pomiędzy stronami.

