
Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  
 

z dnia  30 września  2011 r. 
 

w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 i art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:  

 

§ 1  
 

1.   Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów:  

  

1)   jakość – oceniana w szczególności poprzez: 

  

a)   kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie,  

 

b)   wyposażenie oferenta w sprzęt i aparaturę medyczną,  

 

c)   zewnętrzną ocenę jakości, 

 

d)   wyniki kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia; 

  

2)   kompleksowość – oceniana w szczególności poprzez: 

  

a)   możliwość kompleksowej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, 

uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne 

i terapeutyczne), 

 

b)   planowaną  strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil 

leczonych przypadków, 

 

c)   wymagania formalne; 

  

3)   dostępność – oceniana w szczególności poprzez: 

  

a)   liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy, 

 

b)   organizację przyjęć świadczeniobiorców, 

 

c)   brak barier dla osób niepełnosprawnych; 

  

4)   ciągłość – oceniana w szczególności poprzez:  

  



a) ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, 

zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego,  

 

b) organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie 

obowiązywania umowy; 

  

5)   cena – oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez 

oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy. 

  

2.   Szczegółowe parametry kryteriów oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4, oraz wagę 

poszczególnych kryteriów w ocenie łącznej, w podziale na poszczególne rodzaje lub zakresy 

świadczeń opieki zdrowotnej określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

3.   Sposób oceny ofert pod względem kryterium ceny, dla wszystkich rodzajów i zakresów 

świadczeń opieki zdrowotnej, określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

4.   Oceny ofert, według kryteriów określonych w ust. 1 – 3, dokonuje się odrębnie dla każdego 

oferowanego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego postępowania. 

 

§ 2  
 

Kryteria oceny ofert stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, dotyczących świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2012 r.  

 

§ 3  
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Prezes 

Narodowego Fundusz Zdrowia 
 

Jacek Paszkiewicz 

   

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, 

poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 , 

z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,  

Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 

918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, 

poz. 301, Nr 107, poz. 679,  

Nr 125, poz.842 i Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228 , Nr 205, poz.1363, 

Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz.235, 

Nr 73, poz.390, Nr 81, poz. 440,  

Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 113, poz.657, Nr 122, poz. 696., Nr 138, poz. 808 i Nr 149, 

poz. 887 

 

 


