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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
Załącznik nr 1 do Umowy nr 

CSIOZ/…./2018 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie analizy wdrożenia e-recepty w 3 wybranych 

przez Zamawiającego krajach.  

2. Celem analizy jest pozyskanie wiedzy o doświadczeniach innych krajów (best practices, 

lessons lernt) we wdrożeniu e-recepty. Analiza ma zawierać opis ww. doświadczeń a także 

wnioski i rekomendacje dla Polski. Ww. zagraniczne wdrożenia (wybór krajów) powinny 

w maksymalny sposób być zbliżone do polskich warunków wdrożenia e-recepty, tak by 

doświadczenia innych krajów można było jak najpełniej wykorzystać.  

3. Zadaniem Wykonawcy jest: 

a) Przygotowanie konspektu analizy z propozycją co najmniej 6 krajów wraz 

z uzasadnieniem propozycji, spośród których Zamawiający dokona - najpóźniej do 20 

września 2018 r. - wyboru 3 krajów.  

Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego: najpóźniej do 15 września 2018 r.  

b) Przeprowadzenie prac analitycznych zgodnie z zakresem wskazanym pkt.6. 

Przygotowanie wersji roboczej analizy. 

Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego: najpóźniej do 15 października 2018 r. 

(Zamawiający zgłosi swoje uwagi najpóźniej do 30 października 2018 r.) 

c) Przedstawienie finalnej wersji analizy w postaci elektronicznej uwzględniającej uwagi 

Zamawiającego najpóźniej do 15 listopada 2018 r. Zamawiający dokona akceptacji 

finalnej wersji roboczej lub zgłosi do niej uwagi w terminie do 2 dni roboczych od dnia jej 

otrzymania..  

4. Termin realizacji całości zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20 listopada 2018 r. 

5. Wymagania formalne w zakresie analizy.  

a) Analiza musi składać się przynajmniej z 3 części:  

• wprowadzenie – opisujące główne założenia i intencje analizy z ogólnym 

omówieniem istoty analizy i uzasadnieniem wskazania 3 krajów,  

• część analityczna - szczegółowa analiza głównych barier, problemów 

i potencjalnych problemów dotyczących wdrożenia e-recepty w Polsce oraz 

analiza wdrożeń e-recepty w 3 wybranych krajach, zgodnie z zakresem 

wskazanym w pkt. 6, 
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• podsumowanie - rekomendacje i propozycje konkretnych działań do podjęcia w 

Polsce w związku z wdrożeniem e-recepty. 

b) Liczba stron min. 45 stron formatu A4, czcionka Arial 11, akapit 1, 5, w tym minimum 20 

stron dla części analitycznej i minimum 20 stron dla podsumowania. 

c) Na materiałach może zostać użyte logo Wykonawcy. 

6. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy. 

6.1. Przygotowanie konspektu analizy 

a) Konspekt w podziale na 3 części wskazane w pkt. 5 a), z wypunktowanymi 

najważniejszymi elementami, oraz z krótkimi opisami wskazującymi na zakres danego 

punktu.  

b) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego propozycje dwóch haseł/tytułów 

analizy. Zamawiający dokona akceptacji/wyboru hasła/tytułu lub zgłosi do niego uwagi 

w terminie do 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 

c) Wykonawca przygotuje oprawę graficzną analizy, składającą się m.in. ze znaku 

graficznego, hasła/tytułu, dedykowanej kolorystyki i fontu. Zamawiający dokona 

akceptacji/wybór oprawy graficznej lub zgłosi do niej uwagi w terminie do 4 dni roboczych 

od dnia jego otrzymania. 

6.2 Przeprowadzenie prac analitycznych 

a) Wykonawca przeprowadzi analizę głównych barier, problemów i potencjalnych 

problemów dotyczących wdrożenia e-recepty w Polsce, a także analizę wdrożeń e-recepty 

w 3 wybranych krajach w szczególności w odniesieniu do aspektów biznesowych. 

b) W wyniku analizy Wykonawca przedstawi rekomendacje i propozycje konkretnych działań 

do podjęcia w Polsce w związku z wdrożeniem e-recepty. Propozycje te muszą 

uwzględniać etap na jakim znajduje się wdrożenie e-recepty w Polsce tj. kończący się 

etap pilotażu i przejście do ogólnopolskiego wdrożenia planowanego do zakończenia 

w 2019 roku.  

6.3 Przygotowanie analizy 

a) Wykonawca przygotuje wersję roboczą analizy zgodnie z zatwierdzonym konspektem do 

akceptacji Zamawiającego. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i przygotuje 

i przedstawi do akceptacji finalną wersję analizy.  

b) Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną w formacie ppt. zawierającą min. 15 

slajdów, która będzie streszczeniem analizy.  

 


