Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 26/2004

Kryteria oceny ofert
1. Oceny ofert według określonych poniżej kryteriów dokonuje się odrębnie dla
każdego zakresu świadczeń oferowanych do udzielania.
2. Maksymalna, łączna liczba punktów możliwych do przyznania ofercie w danym
zakresie świadczeń wynosi 100.
3. Ocena ofert następuje według następujących kryteriów:
1) jakość oferowanych świadczeń,
2) kompleksowość;
3) dostępność;
4) oferowana cena;
5) ciągłość.
4. W ramach oceny jakości – maksymalnie 30 pkt - uwzględnia się w szczególności:
kwalifikacje osób udzielających świadczeń, wyposażenie w aparaturę i sprzęt
medyczny, bezpieczeństwo udzielenia świadczeń, możliwość zapewnienia
prawidłowego postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń niekorzystnych,
(np. dostęp do intensywnej terapii), potwierdzenie jakości udzielanych świadczeń
uzyskanym i ważnym w okresie obowiązywania przyszłej umowy certyfikatem
jakości (np. ISO) lub certyfikatem akredytacyjnym.
5. W ramach oceny kompleksowości świadczeń – maksymalnie 20 pkt -uwzględnia
się w szczególności: zakres merytoryczny oferowanych świadczeń oraz
zapewnienie świadczeniobiorcy pełnego dostępu do świadczeń diagnostycznych i
terapeutycznych wymaganych ze względu na rodzaj realizowanych świadczeń.
6. W ramach oceny dostępności do świadczeń – maksymalnie 20 pkt - uwzględnia
się w

szczególności:

sposób

organizacji

udzielania

świadczeń,

w

tym

harmonogram udzielania świadczeń, udostępnione świadczeniobiorcom sposoby
rejestracji, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
sposób kwalifikacji świadczeniobiorców do udzielania świadczeń.
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7. W ramach oceny oferty w zakresie kryterium ceny - maksymalnie 20 pkt –
uwzględnia się relację ceny oferowanej do ceny ustalonej dla danego
świadczenia dla potrzeb postępowania przez dyrektora Oddziału Funduszu.
8. W ramach oceny stopnia ciągłości – maksymalnie 10 pkt - uwzględnia się w
szczególności zapewnienie świadczeniobiorcy kontynuacji procesu leczenia.

Informacja o sposobie oceny ofert według określonych powyżej
kryteriów oceny ofert
1. Szczegółowa ocena ofert według określonych powyżej kryteriów, z zastrzeżeniem
pkt 2 niniejszej informacji, dokonana zostanie, z zachowaniem jednolitych zasad,
na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Oferenta na pytania zawarte w
zapytaniach ofertowych, udostępnianych w formie elektronicznej oferentom przez
Oddział Funduszu.
2. Szczegółowa ocena ofert według kryterium ceny dokonana zostanie zgodnie z
jednolitym algorytmem.
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