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Regulamin przetargu  

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargu na wyłonienie wykonawcy 
badania naukowego wtórnego o charakterze przeglądu systematycznego w temacie: 
„Wykorzystanie wskaźników dla oceny i monitorowania efektów udzielanych świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz w procesie alokacji zasobów w systemie opieki zdrowotnej” („Przetarg”).  

2. Przetarg ogłasza i przeprowadza Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w 
Warszawie („Organizator Przetargu”).  

3. Przetarg jest przeprowadzany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Do przetargu nie 
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.). 

4. Na potrzeby niniejszego regulaminu termin „Osoba” - o ile nie określona dokładniej - odnosi 
się do osoby fizycznej, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 

§ 2 

Warunki i zasady uczestnictwa w Przetargu 

1. W Przetargu mogą brać udział Osoby które złożą ofertę spełniającą wymogi przewidziane 
niniejszym Regulaminem oraz ogłoszeniem o Przetargu („Oferenci”). 

2. W Przetargu nie mogą uczestniczyć Osoby pozostające z Organizatorem Przetargu w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności Przetargu. 

3. W Przetargu nie mogą uczestniczyć Osoby powiązane lub bliskie osobom o których mowa w 
punkt 2 powyżej, oraz Osoby pozostające z tymi osobami w stosunku prawnym, który może 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Przetargu. 

4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa 
wyznaczona przez Organizatora Przetargu (zwana dalej „Komisją”). Pracami Komisji kieruje 
Przewodniczący Komisji, wyznaczony przez Organizatora Przetargu (zwany dalej 
„Przewodniczącym”). Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, w przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

5. W Przetargu nie mogą uczestniczyć Osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz 
Osoby powiązane lub bliskie tym osobom, a także Osoby, które pozostają z członkami Komisji 
Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności Komisji Przetargowej. 

6. Oferenci zobowiązani są do przesłania ofert w formie i terminie określonym w ogłoszeniu o 
Przetargu. 

7. Oferty powinny zawierać: 

a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Oferenta, 

b) adres (siedzibę) Oferenta, 

c) datę sporządzenia oferty, 
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d) szczegóły oferty, w tym oferowaną cenę,  

e) w przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną - oświadczenia, że wyraża on zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie procedury przetargowej objętej 
niniejszym Regulaminem, o następującej treści lub równoważnej: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w ofercie danych osobowych, przez 
administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem, organizowanym 
przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  („Przetarg”), w trakcie oraz 
po zakończeniu Przetargu oraz dla celów zawarcia umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z 
późn.zm.) 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn.zm.) zostałem poinformowany o 
tym, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Organizator Przetargu; 

b) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny; 

c) mam prawo dostępu do ww. danych i ich poprawiania; 

d) mam prawo do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania 
przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.” 

8. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

9. Organizator Przetargu może według własnego uznania wezwać Oferenta do uzupełnienia, 
doprecyzowania lub wyjaśnienia oferty, w terminie oznaczonym w takim wezwaniu,  w 
szczególności w przypadku, gdy oferta jest niekompletna lub gdy jej treść budzi wątpliwości.  

10. Każdy z Oferentów ponosi we własnym zakresie koszty związane z uczestnictwem w Przetargu. 

§ 3 

Zasady przeprowadzania Przetargu 

1. Przetarg uznaje się za otwarty z chwilą opublikowania ogłoszenia o Przetargu w formie 
komunikatu zamieszczonego w biuletynie informacji publicznej Organizatora Przetargu, na 
stronie internetowej www.aotm.gov.pl („Strona Internetowa”).  

2. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o opisie przedmiotu zamówienia, 
wymogach dla wykonawcy, terminie wykonania zamówienia oraz terminie i warunkach  
składania ofert 

3. Na każdym etapie postępowania, Organizator Przetargu jest uprawniony do zmiany warunków 
Przetargu, w tym przedłużenia terminu składania ofert, bez konieczności podania uzasadnienia. 
O zmianie warunków przetargu Organizator Przetargu informuje w formie komunikatu 
zamieszczonego w miejscu opublikowania ogłoszenia o Przetargu. W przypadku gdy 
unieważnienie lub zmiana nastąpiła po złożeniu ofert, Organizator Przetargu zawiadamia o 
zmianie bezpośrednio każdego Oferenta, który złożył ofertę.  

4. Po upływie terminu składania ofert, Przewodniczący Komisji ustala liczbę otrzymanych ofert. 
Następnie Komisja dokonuje otwarcia ofert i ich szczegółowej analizy. Komisja odrzuca oferty 
nieodpowiadające warunkom przetargu i wybiera najkorzystniejszą z ofert.  

5. Organizator Przetargu jest uprawniony do odrzucenia oferty z dalszej części Przetargu, jeżeli 
Oferent lub oferta nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub ogłoszeniu 
o Przetargu lub jeżeli oferty są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich 
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treści, a wątpliwości te nie zostały dostatecznie wyjaśnione przez Oferenta.  

6. O wyniku przetargu Komisja Przetargowa zawiadamia Oferentów w terminie 14 (czternastu) 
dni od dnia zakończenia Przetargu poprzez komunikat zamieszczony w biuletynie informacji 
publicznej Organizatora Przetargu na Stronie Internetowej.   

7. Z przeprowadzonego Przetargu Komisja sporządza protokół, który określa w szczególności:  

a) termin, miejsce oraz rodzaj Przetargu, 

b) przedmiot Przetargu, 

c) informacje o złożonych ofertach, 

d) wynik Przetargu wraz z uzasadnieniem,   

e) dane Oferenta, który został wyłoniony jako zwycięzca Przetargu, 

f) imiona i nazwiska Przewodniczącego i członków Komisji, 

g) datę sporządzenia protokołu. 

§ 4 

Pozostałe postanowienia  

1. Do zakończenia Przetargu Organizatorowi Przetargu przysługuje prawo do zmiany niniejszego 
Regulaminu. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu przez Organizatora Przetargu lub 
zmiany innych warunków Przetargu, każdy z Oferentów będzie uprawniony do doręczenia 
Organizatorowi Przetargu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia poinformowania danego Oferenta 
o treści zmiany niniejszego Regulaminu, oświadczenia potwierdzającego wolę uczestnictwa w 
Przetargu zgodnie ze zmienionym w ten sposób Regulaminem. Brak doręczenia takie 
oświadczenia jest równoznaczne z anulowaniem złożonej oferty.  

2. Organizator Przetargu może odwołać lub unieważnić ogłoszony Przetarg  
w każdym czasie bez podania przyczyny. Odwołaniem przetargu równoznaczne jest zamknięciu 
Przetargu przez Organizatora Przetargu bez wyboru oferty. 

3. Uczestnictwo w Przetargu oznacza potwierdzenie, że Oferent zapoznał się z niniejszym 
Regulaminem, zrozumiał jego treść, przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz zobowiązany jest do jego 
przestrzegania.  
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