
Protokół 
wyboru oferty najkorzystniejszej na świadczenie usług pomocy psychologicznej dla pacjentów 
dzwoniących na Telefoniczną Infolinię Pacjenta NFZ

1. Miejsce spotkania: Warszawa, ul. Grójecka 186
2. Termin: 3.04.2020 r. 
3. Osoby przygotowujące dokumenty do zamówienia:

Dorota Olczyk – Dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu,
Aleksandra Pilarska - Pogoda – p.o. Z – cy Dyrektora BAG. 

W dniu 24 kwietnia 2020 r. na stronie NFZ zostało zamieszczone ogłoszenie w celu oszacowania 
wartości zamówienia dotyczące świadczenia usług pomocy psychologicznej dla pacjentów 
dzwoniących na Telefoniczną Infolinię Pacjenta NFZ https://www.nfz.gov.pl/bip/zamowienia-
publiczne/szacowanie-wartosci-zamowienia/. Na zamieszczone ogłoszenie odpowiedziało 11 
Wykonawców, w tym sześciu przedstawiło szacunkowe wyceny. Mając na uwadze zachowania zasady 
uczciwej konkurencji, po doprecyzowaniu wymagań dot. realizacji zamówienia, postawiono zaprosić 
do złożenia ofert sześciu zainteresowanych Wykonawców. 
Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. 3 kwietnia 2020 r. wpłynęło do Zamawiającego 3 oferty 
złożonych przez następujące firmy:
lp. nazwa wykonawcy oferowana 

cena brutto 

(zł)

Cena roboczogodziny Termin realizacji 
zamówienia 

1. Arche Consulting 
Sp. z o.o. Sp.k.

2.842.766,00 102,72 6

2. CCiG Group Sp. z o.o. 1.459.522,54 52,74 6 kwietnia 2020 r.
3. Integra Consulting 

Poland Sp. z o.o. 2.929.675,50 105,86 7

Podstawą prawną udzielenia przedmiotowego zamówienia, z uwagi na stan faktyczny i prawny jest 
artykuł 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zwanej dalej: „ustawą o COVID-19”) w związku 
z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365).

Zgodnie z brzmieniem przywołanej normy ustawą o COVID-19, do zamówień, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie 
prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli 
wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Cytowany przepis nie tylko wyłącza obowiązek stosowania określonych trybów p.z.p.(jak ma to 
miejsce w przypadku włączeń z art. 4 ustawy), ale całkowicie wyklucza stosowanie przepisów ustawy, 
bez względu na progi kwotowe oraz inne kryteria wymienione w art. 4 ustawy.

W niniejszym stanie faktycznym przesłanką udzielenia zamówienia i jedyną jej causą pozostaje 
okoliczność ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, o jakim mowa w art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1239, z późń. zm.), oraz konieczność zaspokojenia wzmożonych potrzeb świadczeniobiorców, 
a także działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, o których mowa 
w art. 2 pkt ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Wobec tego uzasadnienie prawne i faktyczne na odstąpienie od stosowania norm p.z.p. oraz 
częściowa modyfikacja, a w części odstąpienie stosowania regulacji wewnętrznych zawartych 
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w regulaminie udzielania zamówień publicznych oraz regulaminie pracy komisji przetargowych ma 
zastosowanie.

Osoby dokonujące oceny ofert złożyły oświadczenie z art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty zostały przeanalizowane pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego, 
zaoferowanego wynagrodzenia oraz zaproponowanego w ofercie terminu wykonania zamówienia.
Biorąc pod uwagę oferowaną cenę za realizację zamówienia oraz zaproponowany termin realizacji 
zamówienia, stworzono ranking, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt 10 w zaproszeniu do 
składania ofert, tj.:
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej: 

L.p. Nazwa kryterium waga
1. Cena - (C) 60%
2. Termin uruchomienia usługi  (T) 40%

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku.

1. Kryterium I: „CENA” (C) 60%.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 pkt.
Ocena kryterium „ceny” oferty będzie dokonywana poprzez porównanie ceny najniższej wśród złożonych ofert 
(C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C n) 
Punkty za kryterium dla n - tego Wykonawcy (C) będą obliczone wg wzoru:

C minC  = C n x 60 pkt. 

gdzie:
       (C min) – najniższa cena spośród cen złożonych ofert,
       (C n) – cena zawarta w ocenianej ofercie. 

2. Kryterium II: „Termin uruchomienia usługi ” (T) 40% będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy w formularzu ofertowym w pkt. 2, załącznika nr 1.
Maksymalny termin uruchomienia usługi 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 40 pkt.

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
Tn 

T = -------- x 40 pkt 
To 

gdzie: 
T – liczba punktów za zaoferowany termin uruchomienia usługi 
Tn – najkrótszy zaoferowany termin uruchomienia usługi spośród terminów złożonych ofert, 
To – termin uruchomienia usługi w ocenianej ofercie. 

Termin realizacji należy podawać w pełnych dniach kalendarzowych  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów 
przyznanych w każdym kryterium obliczonych wg wzoru:

P=C+T
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin uruchomienia ”,
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.

W złożonej ofercie firmy CCiG Group Sp. z o.o. Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę 
rachunkową w obliczeniu ceny.

W ofercie Wykonawca mnożąc liczbę rbh przez stawkę za rbh wpisał 197.767,28 zł, powinno być 



197 775,00. Zamawiający poprawił tę omyłkę z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, w związku z powyższym łączna kwota za realizację zamówienia wynosi 
1 459 579,50.
Ponadto Wykonawca CCiG Group Sp. z o.o. w złożonej ofercie wskazał konkretny dzień realizacji 
zamówienia w związku z powyższym, Zamawiający do porównania i oceny ofert przyjął maksymalny 
termin na realizację zamówienia tj. 7 dni.

Ranking złożonych ofert:

Najkorzystniejszą ofertę zgodnie z w.wym kryteriami ofert złożył Wykonawca CCiG Group Sp. z o.o.
Na sfinansowanie zamówienia została zabezpieczona kwota w wysokości 3.810.464,90 zł. Cena oferty 
najkorzystniejszej nie przekracza środków na sfinansowanie zamówienia
Na tym protokół zakończono.

Zatwierdzam wszystkie podejmowane czynności mające na celu udzielenia przedmiotowego 
zamówienia 

Zatwierdzam wybór oferty najkorzystniejszej złożonej przez: 
CCiG Group Sp. z o.o.
Ul. Rzeźnicza 32/33
50-130 Wrocław 
Cena brutto: 1.459.579,50 zł

Upoważniam panią Dorotę Olczyk – Dyrektora Gabinetu Prezesa do poinformowania 
Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Adam Niedzielski
Prezes Narodowego Fundusz 
DATA I PODPIS
/dokument podpisano elektronicznie/

lp. nazwa wykonawcy punktacja w 
kryterium: 
cena

punktacja w 
kryterium: 
termin 
uruchomienia 

łączna
punktacja

1 Arche Consulting Sp. z 
o.o. Sp.k.

30,80 40,00 70,80

2 CCiG Group Sp. z o.o. 60,00 34,29 94,29

3 Intergra Consulting Poland 
Sp. z o.o.

29,89 34,29 64,18
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