
Nowa wersja programu Konkurs Ofert - Ofertowanie (10.10.1031) zawiera następujące 
zmiany: 

• Dostosowano oznaczenie oferty do zarządzenia 60/2012/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 12.10.2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie 
warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

• Dostosowano instalator OFERT do kontraktowania na 2012 i 2013 rok. 
• Dla ofert/wniosków na lata 2013+ zmieniono zasady generowania zawartości kodów 

kreskowych w oznaczeniu oferty i na każdej stronie oferty/wniosku stosownie do zmian 
zakresu danych opisujących oferenta/wnioskującego. 

• Dostosowano aplikację do możliwości wczytania pliku SSX w formacie v.2.15. 
Wymuszono wczytanie minimalnej wersji pliku SSX w wersji 2.15 

• W menu głównym aplikacji w drugiej kolumnie (Dane podstawowe) pod danymi 
świadczeniodawcy, a przed jednostkami dodano nową pozycję menu – 
„Przedsiębiorstwa”. Opcja powoduje wyświetlenie słownika przedsiębiorstw. 
W słowniku umożliwiono przeglądanie danych przedsiębiorstwa po dwukrotnym 
kliknięciu na pozycji tabelki lub po wybraniu opcji Dane. 

• Osoba przygotowująca ofertę jest zobowiązana do wskazania powiązania pomiędzy 
komórką/komórkami użytymi w ofercie a właściwym przedsiębiorstwem. 

1.1.  Jeżeli na liście przedsiębiorstw będzie występowała tylko jedna pozycja – 
jedno przedsiębiorstwo, to powiązanie pomiędzy wszystkimi komórkami 
użytymi w ofercie a przedsiębiorstwem zostanie zapamiętane automatycznie, 
bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek operacji przez operatora. 

1.2.  Warunek opisany w poprzednim punkcie dotyczy odpowiednio 
świadczeniodawcy – oferenta, jak i każdego z ewentualnych podwykonawców 
oddzielnie. 

1.2.1. Jeżeli jest tylko jedno przedsiębiorstwo oferenta, to wszystkie 
jego komórki zostaną przypisane automatycznie. 

1.2.2. Jeżeli dla jakiegoś podwykonawcy występuje tylko jedno 
przedsiębiorstwo, to wszystkie komórki tego podwykonawcy zostaną 
przypisane do jego przedsiębiorstwa automatycznie. 

1.3. Jeżeli na liście przedsiębiorstw będzie więcej niż jedno przedsiębiorstwo, 
to powiązanie pomiędzy komórką/komórkami będzie musiał wskazać operator 
przygotowujący ofertę, wybierając właściwe przedsiębiorstwo z listy. 

1.4. Odpowiednio będzie uwzględniony podział na komórki i przedsiębiorstwa 
oferenta i każdego z występujących podwykonawców. 

1.5. Informacja o powiązaniu pomiędzy komórką a przedsiębiorstwem zostanie 
zapamiętana w aplikacji do przygotowania ofert, dzięki czemu w przypadku 
kolejnego użycia tej samej komórki nie będzie już potrzebne ponowne 
wskazywanie odpowiedniego przedsiębiorstwa. 



1.6. W aplikacji będzie możliwa zmiana informacji o powiązaniu pomiędzy 
komórką a przedsiębiorstwem, co pozwoli na poprawę zauważonych pomyłek. 

1.7. Zapamiętanie informacji o powiązaniach pomiędzy komórką 
a przedsiębiorstwem będzie dotyczyło nie tylko przygotowywania jednej 
oferty, ale będzie to również dotyczyło ewentualnie przygotowywanych 
kolejnych ofert. 

1.8. Jeżeli w kolejnym wczytanym pliku profilu potencjału lista 
przedsiębiorstw ulegnie zmianie w ten sposób, że występujące wcześniej 
przedsiębiorstwo już nie występuje (np. w przypadku poprawy zauważonej 
pomyłki) to komórki, które były przypisane do tego przedsiębiorstwa, (jeżeli 
takie występują) będą wymagały przypisania do innego – któregoś 
z istniejących (aktywnych) przedsiębiorstw. 

1.9. Informacja o powiązaniu pomiędzy komórkami a przedsiębiorstwami 
zostanie zapamiętana w elektronicznej wersji oferty. Nie będzie drukowana 
w formularzu ofertowym. 

1.10. W związku z dodaniem do elektronicznej wersji oferty informacji 
o powiązaniach pomiędzy komórkami a przedsiębiorstwami, zostanie 
zmieniony format pliku z elektroniczną wersją oferty i funkcja eksportu oferty. 

1.11. Obowiązek kojarzenia komórek z przedsiębiorstwami będzie dotyczyć 
tylko nowych postępowań na rok 2013 realizowanych po dniu udostępnienia 
niniejszego dostosowania. 

• Kod graficzny na wydrukach skorygowano do rozmiaru wysokości ok 3cm 
i szerokości 5cm - pod kątem skuteczności odczytu kodu. 

• Wprowadzono zmianę związaną z wnioskowaniem oferenta o odpowiedni wariant 
przygotowania umów – czy w przypadku posiadania więcej niż jednego 
przedsiębiorstwa będzie chciał mieć jedną wspólną umowę (w przypadku, 
gdy w ofercie wskazano więcej niż jedno własne  przedsiębiorstwo), obejmującą 
wszystkie przedsiębiorstwa, czy też dla każdego przedsiębiorstwa ma być utworzona 
odrębna umowa w danym rodzaju świadczeń: 

1.1. W związku z dodaniem nowej informacji do pliku oferty dodano zapytanie 
„W ofercie występują komórki z różnych przedsiębiorstw. Czy ma zostać 
utworzona wspólną umowę, obejmująca wszystkie przedsiębiorstwa (TAK) 
czy też dla każdego przedsiębiorstwa ma być utworzona odrębna umowa 
(NIE)?” podczas eksportu oferty. Dodano potwierdzenie odpowiedzi co do 
sposobu utworzenia umowy na jedno lub więcej przedsiębiorstw. Informacja ta 
jest zapisywana w ofercie elektronicznej. 

2.1. W oknie nagłówka oferty dodano informację o udzielonej w trakcie eksportu 
oferty/wniosku odpowiedzi na powyższe pytanie. Odpowiedź ta ma charakter 
wniosku i może zostać zmieniona przez operatora w OW NFZ. 

• Zgodnie z decyzją zamawiającego  dostosowano format i zakres danych drukowanych 
w formularzu ofertowym: 



1.1. Drukowana jest nazwa i adres świadczeniodawcy (podmiotu) 
zamiast drukowanych poprzednio danych świadczeniodawcy 
rozumianego wcześniej jako przedsiębiorstwo; Drukowanie danych 
podmiotu zamiast danych przedsiębiorstwa dotyczy formularza 
ofertowego i załączników. Zmiana dotyczy wszystkich ofert 
i wniosków dla różnych rodzajów świadczeń (dla postępowań 
standardowych, RTM, POZ i ZPO); 

1.2.zmieniono sposób drukowania „Oznaczenia oferty” – nie jest 
drukowana nazwa przedsiębiorstwa a tylko nazwa 
świadczeniodawcy (podmiotu) i kod w rejestrze 
świadczeniodawców, co pozwoli obecnie na identyfikację 
„z jakiego konta w rejestrze” została przygotowana oferta, 
a w przyszłości – po zmianach w rejestrze nadal będzie aktualna 
ponieważ ten kod pozostanie kodem świadczeniodawcy; 

1.3.dostosowano wydruk oferty dla postępowań RTM na rok 2013 do 
obowiązującego na ten rok szablonu wydruku. 

• W tabelce prezentującej przedsiębiorstwa: 
• wyszarzono nieaktywne przedsiębiorstwa; 
• dodano filtr Status pozwalający wyselekcjonować aktywne 

i nieaktywne przedsiębiorstwa. 

Na formatce Dane przedsiębiorstwa dodano pole Status informujące o aktywności 
przedsiębiorstwa. Rozszerzono walidację sprawdzania oferty tak aby sprawdzić czy do 
przygotowania oferty nie użyto nieaktywnych przedsiębiorstw. 

• Dla lat 2013+ zmieniono na załącznikach dane wyświetlane w nagłówku o adresie, 
nazwie, nip (itp.) świadczeniodawcy na dane w odniesieniu do podmiotu. 

• Dla ofert/wniosków na lata 2013+ zmieniono zasady generowania zawartości kodów 
kreskowych w oznaczeniu oferty i na każdej stronie oferty/wniosku stosownie do 
zmian zakresu danych opisujących oferenta/wnioskującego. 

• Dostosowano formatki pod kątem prezentacji odpowiednich danych wynikających 
z nowej struktury rejestru świadczeniodawców. 

• Ukryto informacje o organie założycielskim na zakładce Dane dodatkowe Dane 
świadczeniodawcy (Dane podstawowe/Dane świadczeniodawcy). Na w/w formatce 
przeniesiono sekcję kontakt z zakładki Dane podstawowe na Dane dodatkowe. 
Na formatce danych komórki dodano sekcję Przedsiębiorstwo na zakładce Dane 
ogólne. 

• Modyfikacja załącznika nr 4 dla RTM pod kątem prezentowania odpowiednich 
informacji o podwykonawcy, a związanych ze zmianami w rejestrze 
świadczeniodawców. 

• Zmiana dla ofert/wniosków 2013+ obejmuje  drukowanie informacji o formie 
organizacyjno-prawnej świadczeniodawcy/podwykonawców. Dla podmiotów 
leczniczych i praktyk zawodowych jest  drukowany i kod i nazwa, dla pozostałych 
tylko nazwa. Na wydrukach postępowań konkursowych POZ w cz. VI Szczegóły 
oferty wyświetlono w sekcji „Zasoby” sprzęt bez pojazdów, natomiast na wydrukach 
postępowań STD w cz. VI Szczegóły oferty wyświetlono w sekcji „Zasoby” sprzęt 
wraz z pojazdami. 

• Dla ofert z postępowań na rok 2013: 



• dodano komunikat informujący o rozbieżności pomiędzy 
przedsiębiorstwem komórki wykazanym w słowniku 
a przedsiębiorstwem komórki wykazanym w punkcie oferty; 

• zniesiono walidację dotyczącą wymagalności podania VI cz. KR 
jednostki; 

• dodano sprawdzenie, czy każda komórka wykazana w ofercie jest 
skojarzona z przedsiębiorstwem; 

• dodano sprawdzenie, czy w ramach jednej oferty ta sama komórka jest 
zawsze skojarzona z tym samym przedsiębiorstwem. 

• Dostosowano generowanie pliku oferty do wymagań określonych  w formacie 8.98, tj. 
w zakresie zmian związanym z 2 etapem wprowadzania zmian  rejestrze 
świadczeniodawców. 

• Dostosowano oznaczenie wniosku POZ/ZPO do zarządzenia zmieniającego 
zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

• Dostosowano wydruk oferty dla postępowań POZ na rok 2013. Model wydruku 
dotyczy postępowań POZ w typie umowy 0112. 

• Dostosowano wydruk oferty dla postępowań STD na rok 2013 wg założeń 
przekazanych Centralę NFZ.  

• Dostosowano wydruk oferty dla postępowań ZPO na rok 2013. 
• Dostosowano wydruk wniosku dla postępowań POZ na rok 2013 wg założeń 

przekazanych Centralę NFZ. 
• Oferta RTM  – brak pytania o  utworzenie jednej/kilku umów, gdy w ofercie istnieją 

komórki z więcej niż jednego przedsiębiorstwa własnego oferenta – dla RTM ma 
zawsze być jedna wspólna umowa. 

• Uwzględniono nowe techniczne procedury pod kątem dokumentów dodatkowych dla 
ofert/wniosków dla postępowań na rok 2013: 

o   STD – 5.91 

o   POZ – 6.01 

o   ZPO – 1.31 

o   RTM – 1.41 

• W stopce wydruku dodano informację dotyczącą wersjonowania wydruku dla 
postępowań 2012+. 


