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Uniwersytet Medyczny w Lublinie                                                                    Lublin, 14 kwietnia 2015 r. 

Al. Racławickie 1, pok. 240 

20-059 Lublin 

Tel. 81/ 448 52 96 

e-mail: kamil.debinski@umlub.pl 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Szanowni Państwo! 

 W związku z realizacją projektu pn. „Zdrowie Priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych 

Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–

Białoruś–Ukraina 2007–2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr IPBU.03.01.00-06-369/11-00, 

uprzejmie proszę o podanie Państwa oferty na realizację badań służących opracowaniu metod oceny kosztów 

niewłaściwego leczenia farmakologicznego i obniżenia kosztów farmakoterapii. 

 

Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 907, j.t., z późn. zm.), zgodnie z wyłączeniem określonym w art. 4 pkt. 8 w/w 

ustawy. 

  

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań mających na celu opracowanie i weryfikację metody oceny 

kosztów niewłaściwego leczenia farmakologicznego i obniżenia kosztów farmakoterapii, w aspektach 

farmakologicznym i farmakoekonomicznym, w czterech szpitalach wojewódzkich z obszaru województwa 

lubelskiego, przebiegających w 2 etapach: 

Etap pierwszy: Przygotowanie metodologii, bazy informacyjnej i przeprowadzenie badań, w tym: 

1) Analiza problemu, przygotowanie metodologii badań, w tym koncepcji badań, metod i narzędzi 

badawczych. 

2) Systematyzacja kart zleceń lekarskich, a na jej podstawie – sformowanie bazy standardów należytej 

praktyki klinicznej zleceń lekarskich według założonej przez Zamawiającego jednostki chorobowej 

wskazanej w kartach zleceń lekarskich, o charakterze przewlekłym, z grupy tzw. chorób cywilizacyjnych, z 

uwzględnieniem rekomendacji konsultantów krajowych, towarzystw naukowych i lekarskich w Polsce. 

3) Badania jakościowe i ilościowe pokazujące problemy związane z lekami (drug-related problems) oraz 

przygotowanie danych do analizy statystycznej. 

  Etap drugi: Analiza statystyczna danych, ocena farmakoterapii i przygotowanie raportu, w tym: 

1) Opracowanie statystyczne otrzymanych rezultatów. 

2) Przeprowadzenie analiz farmakoekonomicznych i dokonanie oceny farmakoterapii w aspekcie 

farmakoekonomicznym. 

3) Dokonanie oceny farmakoterapii w aspekcie farmakologicznym w odniesieniu do szpitali i do jednostek 

chorobowych objętych badaniem, sformułowanie niezbędnych zabiegów dla skorygowania problemów 

powiązanych z lekami oraz opracowanie zweryfikowanej metody oceny kosztów niewłaściwego leczenia 

farmakologicznego i obniżenia kosztów farmakoterapii w formie autorskiego raportu z badań. 
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2. Zamawiający informuje, że badania stanowiące przedmiot zamówienia są realizowane w ramach Działania 

6 „Devising a method for the assessment of wrong drug therapy costs and reducing drug therapy costs” 

Projektu. 

3. W ramach przedmiotu umowy planuje się wybór po jednym zespole badawczym dla realizacji każdego 

z dwóch etapów badań, w tym czterech wykonawców dla realizacji pierwszego etapu oraz czterech 

wykonawców dla realizacji drugiego etapu badań, zgodnie z poniższym opisem. 

4. W ramach pierwszego etapu badań przewiduje się wybór następujących specjalistów, którzy utworzą 

zespół badawczy nr 1: 

a) koordynator zespołu badawczego nr 1, ekspert w zakresie metodologii badań (SPECJALISTA NR 1), 

b) ekspert w zakresie zdrowia publicznego, profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych (SPECJALISTA NR 2), 

c) ekspert w zakresie farmakologii, dokonywania oceny farmakoterapii oraz interakcji i działań 

niepożądanych leków (SPECJALISTA NR 3), 

d) lekarz – klinicysta, ekspert w zakresie standardów należytej praktyki klinicznej (SPECJALISTA NR 4). 

5. Specjaliści, o których mowa w punkcie 3 wykonają wspólnie lub indywidualnie następujące czynności 

w ramach pierwszego etapu badań: 

a) przygotowanie analizy problemu, metodologii badań oraz metod i narzędzi badawczych (SPECJALISTA 

NR 1), 

b) przygotowanie harmonogramu badań, w tym w podziale na jednostki chorobowe i na miejsce badań, tj. 

4 wybrane szpitale wojewódzkie z terenu województwa lubelskiego (SPECJALISTA NR 1), 

c) realizacja badań statystycznych i medycznych w 4 wybranych szpitalach na podstawie informacji od 

Zamawiającego, w tym pozyskanie średnio po 50 archiwalnych kart zleceń lekarskich w każdym ze 

szpitali, tj. łącznie 200 kart zleceń lekarskich oraz ich wstępna selekcja wg diagnozy (jednostki 

chorobowej) i innych założonych klasyfikacji (SPECJALISTA NR 2), 

d) przeprowadzenie systematyzacji kart zleceń lekarskich odpowiednio do diagnozy (SPECJALISTA NR 2), 

e) przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród 30 lekarzy zatrudnionych w 4 szpitalach objętych 

badaniem na temat podejścia do farmakoterapii (SPECJALISTA NR 1), 

f) porównanie usystematyzowanych diagnoz według klinicznej klasyfikacji z Międzynarodowej Klasyfikacji 

Chorób – ICD 10 (SPECJALISTA NR 4), 

g) sformowanie bazy standardów należytej praktyki klinicznej zleceń lekarskich według jednostki 

chorobowej wskazanej w kartach zleceń lekarskich, z uwzględnieniem rekomendacji konsultantów 

krajowych, towarzystw naukowych i lekarskich w Polsce, w tym odniesienie do wytycznych Kidney 

Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI) (SPECJALISTA NR 4), 

h) porównanie istniejącej praktyki przypisywania środków leczniczych z należytą praktyką, a na tej 

podstawie – wskazanie problemów powiązanych z lekami (DRP) w każdej karcie zleceń lekarskich 

(SPECJALISTA NR 3), 

i) przygotowanie danych pozyskanych podczas badań do analizy statystycznej (SPECJALISTA NR 3). 

6. W ramach drugiego etapu badań przewiduje się wybór następujących specjalistów, którzy utworzą zespół 

badawczy nr 2:  

a) koordynator zespołu badawczego nr 2, ekspert w zakresie farmakologii, farmacji i działań 

prozdrowotnych (SPECJALISTA NR 5), 

b) ekspert w zakresie farmakologii, monitorowania badań klinicznych i nadzoru nad bezpieczeństwem 

opieki farmaceutycznej (SPECJALISTA NR 6), 

c) ekspert w zakresie farmakologii klinicznej i analiz farmakoekonomicznych (SPECJALISTA NR 7), 
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d) ekspert w zakresie statystycznej analizy danych (SPECJALISTA NR 8). 

7. Specjaliści, o których mowa w punkcie 5 wykonają wspólnie lub indywidualnie następujące czynności 

w ramach drugiego etapu badań: 

a) opracowanie statystyczne otrzymanych rezultatów, w tym wykonanie statystyk, wykresów, tabel i 

niezbędnych opisów (SPECJALISTA NR 8), 

b) przeprowadzenie analiz farmakoekonomicznych (w szczególności: analizy kosztów, analizy opłacalności, 

analizy wpływu na budżet, analizy porównawczej stosowanej terapii z terapiami alternatywnymi) oraz 

dokonanie oceny farmakoterapii w aspekcie farmakoekonomicznym dla poszczególnych szpitali i dla 

każdej z jednostek chorobowych (SPECJALISTA NR 7), 

c) standaryzacja problemów powiązanych z lekami wg klasyfikacji Europejskiej Sieci Opieki 

Farmaceutycznej (Pharmaceutical Care Network Europe) (SPECJALISTA NR 7), 

d) ocena farmakoterapii w aspekcie farmakologicznym dla poszczególnych szpitali i dla każdej z jednostek 

chorobowych (SPECJALISTA NR 5), 

e) wybór niezbędnych zabiegów dla skorygowania problemów powiązanych z lekami (SPECJALISTA NR 6), 

f) opracowanie modeli opieki farmaceutycznej, w tym w formie programów edukacyjnych dla pacjentów 

(SPECJALISTA NR 6), 

g) koordynacja prac nad przygotowaniem raportu z badań (SPECJALISTA NR 5). 

8. Cały zespół badawczy nr 2, przy współpracy z zespołem badawczym nr 1, sporządzi autorski raport z 

badań, zawierającego co najmniej następujące elementy: 

 cel i przedmiot badań, 

 metody, techniki i narzędzia badawcze, 

 dobór próby, organizacja i przebieg badań, 

 charakterystyka obszaru badań, 

 analiza statystyczna i medyczno-farmakologiczna danych, z tabelami, wykresami, schematami itp., 

 wnioski z przeprowadzonych badań oraz rekomendacje w zakresie analizy bezpieczeństwa leków 

i zdrowia publicznego, w tym opis weryfikowanej metody oceny kosztów niewłaściwego leczenia 

farmakologicznego i obniżenia kosztów farmakoterapii. 

9. Każdy Wykonawca – członek zespołu badawczego zobowiązuje się do konsultacji z innymi Wykonawcami w 

ramach swojego zespołu oraz z członkami drugiego zespołu zakresie swojej specjalności, jeżeli jest to 

niezbędne dla realizacji całości badań. 

10. Wykonawca wykona czynności związane z badaniami w oparciu o założenia przedstawione przez 

Zamawiającego. 

11. Wykonawcy zobowiązują się do przygotowania dokumentacji potwierdzającej przeprowadzone czynności 

(np. w formie opisów, tabel, sprawozdań, plików elektronicznych na nośnikach danych itp.), które będą 

podstawą do podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru jako warunku otrzymania 

wynagrodzenia. 

12. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu zamówienia powstanie dzieło (utwór), to Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego oraz Wspólnej 

Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. 

13. Wykonawcy zobowiązują się do stosowania, o ile jest to technicznie możliwe, w przygotowywanej 

dokumentacji z przeprowadzonych czynności niezbędnych oznaczeń i zapisów nawiązujących do Unii 

Europejskiej oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013, na 
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podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, na podstawie Poradnika “Communication and 

visibility manual for European Union External Actions” (European Commision 2010) oraz „System 

identyfikacji wizualnej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”. 

14. Wszystkie czynności zostaną ukończone w okresie maksymalnie 8 tygodni od dnia podpisania umów 

z Wykonawcami, według ramowego harmonogramu: 
 

L.p. Etap badania/ zadania w ramach badania 

Okres trwania 
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Etap I: Przygotowanie metodologii, bazy informacyjnej i 
przeprowadzenie badań 

X X X X     

1. Przygotowanie analizy problemu i metodologii badań X        

2. Systematyzacja kart zleceń lekarskich, sformowanie bazy 
standardów należytej praktyki klinicznej zleceń lekarskich 

X X X      

3. Badania jakościowe i ilościowe pokazujące problemy 
związane z lekami oraz przygotowanie danych do analizy 

 X X X     

Etap II: Analiza statystyczna danych, ocena farmakoterapii i 
przygotowanie raportu 

    X X X X 

1. Opracowanie statystyczne otrzymanych rezultatów     X    

2. Przeprowadzenie analiz farmakoekonomicznych i ocena 
farmakoterapii w aspekcie farmakoekonomicznym 

    X X   

3. Ocena farmakoterapii w aspekcie farmakologicznym w 
odniesieniu do szpitali i do każdej z jednostek chorobowych 
objętych badaniem; sformułowanie niezbędnych zabiegów 
dla skorygowania problemów powiązanych z lekami; 
opracowanie zweryfikowanego modelu w formie 
autorskiego raportu z badań 

     X X X 

 

15. Badania powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 17 czerwca 2015 r. 

16. Dla realizacji przedmiotu zamówienia, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilnoprawna. 

17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po zakończeniu całości badań, 

po podpisaniu przez obie Strony protokołów odbioru oraz po przedstawieniu rachunku, w terminie 30 dni 

od dnia przedstawienia rachunku z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec przesunięciu w czasie w 

zależności od dostępności środków na rachunku bankowym Projektu, nie później jednak niż do 31 sierpnia 

2015 r. 

18. Wynagrodzenie jest płatne z budżetu projektu „Zdrowie Priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów 

Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-

ukraińskiego”. 
 

II. Kody CPV: 

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

73110000-6 - Usługi badawcze 

73300000-5 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój 

79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umów do dnia 17 czerwca 2015 r. 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU OFERENTÓW W POSTĘPOWANIU: 

1. SPECJALISTA NR 1 (koordynator zespołu badawczego nr 1, ekspert w zakresie metodologii badań): 

a) wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr nauk farmaceutycznych lub medycznych o 

specjalności związanej z ochroną zdrowia, 

b) doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letni staż pracy w szpitalu, 

c) udział w pracach instytucji, organów, zespołów itp. jednostek ochrony zdrowia odpowiadających za 

racjonalną farmakoterapię, 

d) wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie badań nad oceną farmakoterapii, 

e) doświadczenie w prowadzeniu analizy farmakoterapii w jednostkach ochrony zdrowia. 

2. SPECJALISTA NR 2 (ekspert w zakresie zdrowia publicznego, profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych): 

a) wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr nauk farmaceutycznych lub medycznych, 

o specjalności zdrowie publiczne, 

b) doświadczenie w zakresie profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych, 

c) doświadczenie w opracowywaniu programów profilaktyki i leczenia wybranych tzw. chorób 

cywilizacyjnych. 

3. SPECJALISTA NR 3 (ekspert w zakresie farmakologii, dokonywania oceny farmakoterapii oraz 

interakcji i działań niepożądanych leków): 

a) wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr nauk farmaceutycznych lub medycznych o 

specjalności farmakologia, 

b) doświadczenie w zakresie oceny farmakoterapii oraz interakcji i działań niepożądanych leków, 

c) wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie wybranych aspektów farmakoterapii, 

d) udział w programach (projektach, grantach itp.) związanych z interakcjami oraz działaniami 

niepożądanymi wybranych leków, w tym leków stosowanych w leczeniu tzw. chorób cywilizacyjnych. 

4. SPECJALISTA NR 4 (lekarz – klinicysta, ekspert w zakresie standardów należytej praktyki klinicznej): 

a) wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr nauk medycznych o specjalności choroby 

wewnętrzne, 

b) lekarz klinicysta, z doświadczeniem w zakresie leczenia chorób przewlekłych, 

c) wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie standardów farmakoterapii, w tym farmakoterapii chorób 

cywilizacyjnych, 

d) doświadczenie w prowadzeniu analizy farmakoterapii w jednostkach ochrony zdrowia oraz analizy 

stosowanych schematów diagnostycznych i terapeutycznych w tzw. chorobach cywilizacyjnych, w 

oparciu o zasady evidence-based medicine. 

5. SPECJALISTA NR 5 (koordynator zespołu badawczego nr 2, ekspert w zakresie farmakologii): 

a) wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr hab. nauk farmaceutycznych lub medycznych o 

specjalności związanej z farmakologią 

b) wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie farmakologii, farmacji oraz promocji działań 

prozdrowotnych, 

c) doświadczenie w prowadzeniu analizy farmakoterapii oraz w opracowaniu programów związanych z 

farmakoterapią i opieką farmaceutyczną. 
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6. SPECJALISTA NR 6 (Ekspert w zakresie farmakologii, monitorowania badań klinicznych, nadzoru nad 

bezpieczeństwem opieki farmaceutycznej): 

a) wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr nauk farmaceutycznych lub medycznych o specjalności 

farmakologia, 

b) wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie standardów farmakoterapii chorób cywilizacyjnych, 

c) doświadczenie w realizacji programów związanych z oceną farmakoterapii pacjentów z chorobami 

cywilizacyjnymi. 

7. SPECJALISTA NR 7 (ekspert w zakresie ekspert w zakresie farmakologii klinicznej i analiz 

farmakoekonomicznych): 

a) wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr nauk farmaceutycznych lub medycznych o 

specjalności  w zakresie analiz farmakoekonomicznych oraz farmacji klinicznej, 

b) doświadczenie w prowadzeniu analiz farmakoekonomicznych, 

c) wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie farmakoekonomii i opieki farmaceutycznej. 

8. SPECJALISTA NR 8 (ekspert w zakresie statystycznej analizy danych): 

a) wykształcenie wyższe ze stopniem co najmniej dr nauk farmaceutycznych lub medycznych, 

b) ukończone studia podyplomowe lub kurs (szkolenie) w zakresie statystycznej analizy danych, 

c) wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie statystycznej analizy danych, 

d) doświadczenie w zakresie analiz statystycznych w medycynie lub farmacji, w tym związanych z 

badaniami farmakoterapii. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferty należy złożyć we wskazanym terminie, korzystając z załączonego formularza ofertowego – 

załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w którym należy podać cenę brutto za realizację przedmiotu 

zamówienia oraz wykazać doświadczenie w zakresie oceny farmakoterapii (rozumiane jako: wykonanie 

zadań, badań bądź zleceń związanych z oceną farmakoterapii, napisanie publikacji – artykułu, rozdziału, 

książki itp. – związanej z oceną farmakoterapii lub inne działanie wyraźnie ściśle związane z oceną 

farmakoterapii), co zostało opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim a cenę podać w polskich złotych (PLN). 

3. Oferta powinna zawierać: 

a) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz Ofertowy: 

- ze wskazaniem na numer członka zespołu badawczego, którego dotyczy oferta, 

- opatrzony pieczęcią firmową lub własnoręcznym pełnym podpisem, 

- posiadający datę sporządzenia,  

- zawierający adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP lub REGON, 

- zawierający cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia (przez cenę brutto wykonania 

przedmiotu zamówienia rozumie się cenę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiącymi 

koszt pracodawcy (obecnie 19,64% liczone od kwoty brutto na umowie), a dla podatnika VAT – kwotę 

zawierająca podatek VAT); 

b) CV osoby składającej ofertę, w którym muszą zostać zawarte informacje potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub (fakultatywnie) do CV można dołączyć dokumenty 

potwierdzające spełnienie w/w warunków. UWAGA: CV musi zawierać klauzulę zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz być podpisane własnoręcznym pełnym podpisem. 

4. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków udziału Oferenta w postępowaniu będzie skutkować 

odrzuceniem oferty Oferenta, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. 
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5. Oferent może złożyć ofertę na jedno lub więcej niż jedno stanowisko specjalisty w zespole badawczym, 

przy czym ofertę na każde stanowisko powinien złożyć na osobnym formularzu ofertowym wraz z 

osobnym CV. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona na jeden z poniższych sposobów: 

a) w formie skanów, przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: 

kamil.debinski@umlub.pl poprzez odpowiedź na e-maila z niniejszym zapytaniem lub wysłanie e-

maila z tytułem: „OFERTA na realizację badań w zakresie farmakoterapii jako SPECJALISTA NR ......... – 

ZDROWIE PRIORYTETEM” do dnia 21 kwietnia 2015 r. włącznie, lub 

b) dostarczona osobiście bądź pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-

059 Lublin, II p., pok. 240 w zamkniętej kopercie z tytułem „OFERTA na realizację badań w zakresie 

farmakoterapii jako SPECJALISTA NR ......... – ZDROWIE PRIORYTETEM” do dnia 21 kwietnia 2015 r. do 

godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty pod wskazany adres). 

2. Otwarcie i ocena ofert zostaną dokonane w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00. O wynikach i 

wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną za pośrednictwem poczty e-mail. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia 

treści zapytania, a także do wydłużenia terminu składania ofert. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w 

określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, 

- poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Oferenta), o czym poinformowani 

zostaną wszyscy Oferenci składający oferty, 

- poprawy oczywistych omyłek pisarskich. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie bez 

podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania niniejszego zapytania Oferentom nie 

przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem w przypadku, gdy 

zaproponowana przez Oferenta cena przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na realizację 

przedmiotowej usługi. 
 

 

VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału Oferenta w postępowaniu, 

poprawnych formalnie i zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował przeliczenia procentowe przy założeniu, że 1% = 1pkt. 

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

Kryterium 1 – cena oferty brutto – 70 %, 

Kryterium 2 – doświadczenie w zakresie oceny farmakoterapii mierzone liczbą pojedynczych zadań 

(badań, zleceń, publikacji itp.) związanych z oceną farmakoterapii – 30 %. 

4. Punktacja zostanie wyliczona w następujący sposób: 

mailto:kamil.debinski@umlub.pl
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a) Oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 70%, natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację 
proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 70%. Maksymalnie 
w tym kryterium można uzyskać 70 punktów. 

b) Oferent, który posiada największe doświadczenie w realizacji badań związanych z oceną 
farmakoterapii liczony w liczbie zadań (badań, zleceń, publikacji itp.) otrzyma 30%, natomiast 
pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: (liczba zadań wykonanych 
przez badanego Oferenta / liczba zadań wykonanych przez najbardziej doświadczonego Oferenta) x 
30%. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 30 punktów. 

c) Ostateczna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryterium 1 i punktów uzyskanych 

w kryterium 2. 
 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty e-mail 

lub telefonicznie. 
 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Kamil Dębiński pod numerem telefonu 81/ 448 52 96 oraz pod adresem e-

mail: kamil.debinski@umlub.pl. 
 

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy na realizację badań służących opracowaniu metod oceny kosztów niewłaściwego 

leczenia farmakologicznego i obniżenia kosztów farmakoterapii jako SPECJALISTA NR ......... 

mailto:kamil.debinski@umlub.pl
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Załącznik 1: Formularz ofertowy na realizację badań służących opracowaniu metod oceny kosztów 

niewłaściwego leczenia farmakologicznego i obniżenia kosztów farmakoterapii jako SPECJALISTA NR ......... 

 

Imię i nazwisko lub nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania lub siedziba Oferenta:  ………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP / REGON *: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na: 

realizację badań służących opracowaniu metod oceny kosztów niewłaściwego leczenia farmakologicznego i 

obniżenia kosztów farmakoterapii jako SPECJALISTA NR ............ w ramach projektu pn. „Zdrowie Priorytetem. 

Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej 

pogranicza polsko-ukraińskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013, realizowanego na podstawie umowy o 

dofinansowanie nr IPBU.03.01.00-06-369/11-00, 

oraz po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, terminem i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

Cena ofertowa brutto za pełnienie funkcji specjalisty nr .......... wraz z narzutami pracodawcy/kwotą podatku 

VAT* (w PLN):  ........................... PLN  (słownie: ...................................................................... złotych) 
 

Moje doświadczenie w realizacji badań związanych z oceną farmakoterapii to .................................... 

pojedynczych zadań (badań, zleceń, publikacji itp.). 

 

Składając ofertę oświadczam, że: 

1. Będę wykonywać osobiście powierzone mi zamówienie i nie będę go podzlecać innym Wykonawcom. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie przez mnie zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Rozumiem wszystkie warunki realizacji przedmiotu zamówienia i akceptuję je. 

5. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach i w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Data i podpis Wykonawcy 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 


