
 

 

 

znak: 

 

Dotyczy: udostępnienie informacji publicznej. 

 

W odpowiedzi na Państwa wniosek z 21 maja 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, 

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że na podstawie 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. 2020, poz. 374 ze zm.), 

zostały zawarte cztery umowy z n/w Wykonawcami: 

1. Umowa 24/2020 z 30.03.2020 r. zawarta z Flexcom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa w przedmiocie zamówienia, pn.: Świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, dostarczanie sieci telekomunikacyjnej i świadczenie usług towarzyszących, 

w zakresie świadczenia usługi bezpłatnej infolinii prowadzonej pod numerem– 800-090-600 na kwotę 

100.000,00 zł. brutto. 

2. Umowa 26/2020 z 3.04.2020 r. zawarta z Flexcom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa w przedmiocie zamówienia, pn.: Świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, dostarczanie sieci telekomunikacyjnej i świadczenie usług towarzyszących, w 

zakresie świadczenia usługi płatnej (wg stawek operatora osoby dzwoniącej) infolinii prowadzonej 

pod numerem– +48 22 125 66 00 na kwotę 30.000,00 zł. brutto. 

3. Umowa 29/2020 z 7.04.2020 r. zawarta z CCIG Group Sp. z o. o, ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 

Wrocław w przedmiocie zamówienia, pn.: Świadczenie usług infolinii Telefonicznej Pomocy 

Psychologicznej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym: 

a. zapewnienie infrastruktury lokalowej, infrastruktury technicznej i narzędziowej dla obsługi TPP, 

b. organizację obsługi TPP w ramach świadczenia usługi, w tym powołanie struktury organizacyjnej 

i zapewnienie wykwalifikowanego personelu, 

c. przeprowadzenie szkoleń konsultantów TPP, 

d. obsłudze TPP i jej rozwoju. 

e. przekazaniu bazy interakcji z Klientami TPP w formatach umożliwiających Zamawiającemu 

f. filtrowanie i odtwarzanie po dowolnych parametrach, na kwotę 3.075.000,00 zł. brutto. 

4. Umowa 55/2020 z 12.05.2020 r. zawarta z Pirios S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 

20, 31-357 Kraków w przedmiocie zamówienia, pn.: świadczenie Usługi przystosowania, 
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wdrożenia, utrzymania, rozwoju i obsługi Platformy Voice-Bot, na kwotę 184.500,00 zł brutto. 

 

 

 

p.o. Z – cy Dyrektora 

Biuro Administracyjno – Gospodarcze 

 

Aleksandra Pilarska – Pogoda 
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