OGŁOSZENIE
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 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:
z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EU Health Programme.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wybór eksperta, któremu zostanie zlecona:
1. Weryfikacja przygotowanego przez Zespół NFZ repozytorium dobrych praktyk do Scirocco Exchange
Knowledge Management HUB.
2. Przygotowywanie przeglądu polskich i międzynarodowych doświadczeń z zakresu Scirocco Exchange
Maturity Model [Mapping existing capacity-building assets] oraz opracowanie nowych treści do repozytorium
Scirocco Exchange Knowledge Management HUB.
3. Opracowanie wytycznych do systematycznego przeglądu literatury, dobrych praktyk zamieszczanych w
repozytorium Scirocco Exchange Knowledge Management HUB
4. Opracowanie wytycznych do efektywnego i spersonalizowanego transferu wiedzy dla przedstawicieli
podmiotów leczniczych, pacjentów, ogółu społeczeństwa [Facilitate the personalised and knowledge transfer].
w ramach projektu „Scirocco Exchange”.
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 lub angielskim, przekazane Zamawiającemu po korekcie językowej. Materiały wypracowane
przez poszczególnych ekspertów muszą być spójne pod względem stylistycznym i językowym.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 31 grudnia 2021 r. 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 i /lub lekarza
medycyny
b) Doświadczenie zawodowe lub naukowe
 przynajmniej 10 publikacji z zakresu danej dziedziny medycyny, tematyki związanej z Scirocco
Exchange Maturity Model lub problemu
lub
 sprawowanie praktyki lekarskiej przez co najmniej 5 lat
6. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
i. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić swoje CV
ii. Udokumentować swój dorobek naukowy/praktykę.

7. INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udzielają:
Katarzyna Wiktorzak, tel. 22 572 61 38
8. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: katarzyna.wiktorzak@nfz.gov.pl lub papierowo w siedzibie
Zamawiającego z dopiskiem Departament Analiz i Innowacji, Katarzyna Wiktorzak, "do rąk własnych"
w terminie do 3 listopada 2021 r.
9. 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 i która w toku
postępowania nie może ulec zmianie.
10. 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
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.

b. Kryterium II: DOŚWIADCZENIE (20% wagi oceny)
i. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba podpunktów wynosi 100.
ii. Liczba przyznanych podpunktów dla poszczególnych Ofert, jest zależna od dokumentów
dołączonych do oferty potwierdzających doświadczenie :
iii. powyżej 10-15 publikacji – 50 p., 16-20 – 100 p.
lub
iv. długości sprawowania praktyki lekarskiej- praktyka lekarska do 5 lat – 50 p., praktyka
lekarska powyżej 5 lat - 100 p., 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.

c. Kryterium III: ILOŚĆ OSOBOGODZIN PRACY EKSPERTA (40% wagi ceny )
i. Zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 21 600 zł brutto na eksperta.
ii. Minimalna wymagana ilość osobogodzin pracy eksperta wynosi 270 .
iii. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość otrzyma maksymalną liczbę
punktów. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:
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Gdzie:
m - 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.

d. 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. X oznacza niezmienną liczbę przedstawicieli Zamawiającego biorących udział w
ocenie,
6. Wc oznacza wagę oceny kryterium CENA,
7. WM oznacza wagę oceny kryterium ILOŚĆ OSOBOGODZIN PRACY
EKSPERTA,
8. WD oznacza wagę oceny kryterium DOŚWIADCZENIE.
ii. Zamawiający wybierze maksymalnie 2 oferty (Ekspert A i B), które uzyskają najwyższą
liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.
11. PODPISANIE UMOWY
a. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie uszczegółowiona zgodnie z treścią wybranej oferty,
w szczególności zawartą w niej metodyką realizacji prac.
b. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
terminie i miejscu zawarcia umowy.
12. ZAŁĄCZNIKI
Do ogłoszenia załączono:
a. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – EKSPERT A
Przedmiotem zamówienia jest wybór eksperta, któremu zostanie zlecona:
1. Weryfikacja przygotowanego przez Zespół NFZ repozytorium dobrych praktyk do Scirocco Exchange
Knowledge Management HUB.
2. Przygotowywanie przeglądu polskich i międzynarodowych doświadczeń z zakresu Scirocco Exchange
Maturity Model [Mapping existing capacity-building assets] oraz opracowanie nowych treści do repozytorium
Scirocco Exchange Knowledge Management HUB.
3. Opracowanie wytycznych do systematycznego przeglądu literatury, dobrych praktyk zamieszczanych w
repozytorium Scirocco Exchange Knowledge Management HUB
4. Opracowanie wytycznych do efektywnego i spersonalizowanego transferu wiedzy dla przedstawicieli
podmiotów leczniczych, pacjentów, ogółu społeczeństwa [Facilitate the personalised and knowledge transfer].
w ramach projektu „Scirocco Exchange”.
Materiały wypracowane przez eksperta 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 lub angielskim, po korekcie językowej.

