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Załącznik nr 1 do Zapytania 

2020-14635 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem 

analiz wielowymiarowych funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w celu poprawy jego 

efektywności oraz detekcji nadużyć, w tym w szczególności: 

1. konsultacja merytoryczna wyników prac analitycznych, 

2. opracowywanie hipotez badawczych o nieprawidłowościach w obszarze udzielania 

świadczeń 

3. realizacja raportów dotyczących nadużyć, 

4. wykorzystanie systemów klasy BI; 

 

Wymagania: 

1. absolwenci kierunków matematycznych lub medycznych, 

2. doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi do zaawansowanej analizy danych (SAS/R/python 

itd.), 

3. co najmniej pół roczne doświadczenie w obszarze ochrony zdrowia. 

 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc, oferty kandydatów zostaną 

ocenione w pierwszej kolejności pod kątem następujących kryteriów: 

1. absolwent/ student (w tym studiów podyplomowych) renomowanych uczelni: 

a. uczelnia z pierwszej 100tki. Rankingu szanghajskiego - 50 pkt 

b. uczelnia z drugiej setki rankingu szanghajskiego – 25 pkt 

c. uczelnia z miejsc 201 - 500 – 15 pkt 

d. uczelnia z miejsc 501 -1000 – 5 pkt 

2. doświadczenie zawodowe w obszarze analiz: 
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a. doświadczenie 3 miesięcy – 6 miesięcy: 5 pkt 

b. doświadczenie 6 miesięcy – 12 miesięcy: 15 pkt 

c. doświadczenie 12 miesięcy lub więcej 25 pkt 

3. doświadczenie zawodowe w sektorze ochrony zdrowia: 

a. doświadczenie 6 miesięcy – 9 miesięcy: 5 pkt 

b. doświadczenie 10 miesięcy – 12 miesięcy: 15 pkt 

c. doświadczenie 13 miesięcy lub więcej 25 pkt. 

4. Najkorzystniejsza oferta pod względem finansowym. 

 

Rozliczenie przewidywane jest w systemie godzinowym. Ekspert będzie wykonywał prace zdalnie.  

Maksymalna liczba roboczogodzin w miesiącu to 120. 

Termin: Wsparcie dla Departamentu Centrum Analiz przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania na 

podstawie umowy cywilnoprawnej. 

 

 

Sporządziła: Maria Czak-Żukowska 


