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Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych realizowanych w Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
 

Warszawa, 2020-03-31 

2020 - 06950 

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 

przekazuje zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.  

Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając niżej przedstawione informacje.  

 

1.  Przedmiot zamówienia:  Zatrudnienie Eksperta do realizacji zadań związanych z prowadzeniem 

analiz wielowymiarowych funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w celu poprawy jego 

efektywności oraz detekcji nadużyć. 

Zakres zamówienia : 

• Prowadzenie analiz wielowymiarowych funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w celu 

poprawy jego efektywności oraz detekcji nadużyć; 

• Wsparcie merytoryczne w zakresie definicji narzędzi wspierających decyzję w  systemie 

ochrony zdrowia. 

Szczegóły opisane w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Realizacja zamówienia na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną. 

2.  Pożądany/Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 

31.12.2020r. 

3.  Pozostałe, wymagane przez Zamawiającego warunki niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia: Brak. 

4.  Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy udzielić, nie później niż do dnia  09.04.2020 r. do godziny 

16:00, pocztą elektroniczną na adres a.pyrzynska@csioz.gov.pl  

5.  Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 

Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia 

zamówienia. 

6.  Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie może skutkować 

zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zawarcia umowy, której przedmiot został 

określony w pkt 1.  
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7.  Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 - Wycena 

 

 

 

Sporządziła: Aneta Pyrzyńska 

06.04.2020 Filip Urbański 

/podpisano elektornicznie/ 

(data, podpis kierownika wnioskodawcy) 


