
Instrukcja wypełniania tabel ofertowych 
do konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r. w zakresie 
Poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych. 
(Przyjmowanie zgłoszeń: 30 lipca 2018 r.) 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU 

Tabela 2. Wskaźniki i wartości ofertowe: wiersz 4 - Oferta cenowa (zgodnie z tabelą 3): 

Pozycja 1. 
Powinna zawierać koszt uzyskania wyniku potwierdzającego na poziomie wysokiej rozdzielczości 
pojedynczej pary dawca - biorca. Kwota podana w Pozycji 1. wiersza 4 Tabeli 2 powinna być zgodna z łączną 
wartością kwot podanych w kolumnie RAZEM części <1.BIORCA> i <2. DAWCA> Tabeli 3 - Cennik ceny 
cząstkowe czynności związanych z realizacją procedury poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub 
haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych. 

Pozycja 2. 
Koszty administracyjno-koordynacyjne oferenta – kwota szacowana bezpośrednio przez oferenta (do 500 zł 
na procedurę) związana z kosztami rozliczania, koordynowania i fakturowania procedur doborowych 
w ośrodku transplantacyjnym. Kwota podana w Pozycji 2 Tabeli 2 powinna być zgodna z Pozycją 3 Tabeli 3. 

Pozycja 3. 
Powinna być sumą pozycji 1 i 2 Tabeli 2. 

 

Tabela 3. Cennik - ceny cząstkowe czynności związanych z realizacją procedury poszukiwania i doboru 
niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych 

W kolumnie 2 części Tabeli 3 <1. DAWCA> i <2. BIORCA> należy podać koszty cząstkowe poszczególnych 
badań antygenów zgodności tkankowej z uwzględnieniem locus i rozdzielczości, według których rozliczane 
będą niepełne (cząstkowe) badania dawców i/lub biorców wykonywane w  laboratorium HLA oferenta lub 
krajowym laboratorium HLA współpracującym z oferentem.  

Sumy kwot cząstkowych mogą być różne od kwot RAZEM, które powinny uwzględniać skalkulowany 
ryczałt za pełne badanie (do poziomu wysokiej rozdzielczości loci HLA-A,B,C, DRB1, DQB1) dawcy lub 
biorcy, z uwzględnieniem kosztów sprowadzenia próbek krwi biorcy, niezbędnych powtórzeń badań 
i rozstrzygnięcia wyników niejednoznacznych. 

Koszty czynności doborowych w tym ekspertyza (ocena szans na dobór i określenie ścieżki dobór) powinny 
się zawierać w całkowitych kosztach typowania BIORCY (pozycja RAZEM). Koszty czynności doborowych 
mogą być oszacowane bezpośrednio przez oferenta w części Tabeli 3 <1. BIORCA>, jeżeli zamierza on 
samodzielnie zajmować się czynnościami doborowymi, w przeciwnym wypadku pozycja powinna zostać 
pusta. 

Jeżeli oferent nie jest w stanie podać na dzień 30 lipca 2018 realnych kosztów w Tabeli 3, powinien podać 
maksymalne spodziewane koszty. Rozliczanie poniesionych kosztów będzie odbywać się według Cennika 
z Tabeli 3, zastrzeżeniem, że zafakturowane kwoty nie mogą przekraczać wartości podanych w cenniku. 

 

Tabela 4. Cennik  dotyczący innych badań  laboratoryjnych i czynności doborowych: jest to dodatkowa 
informacja cenowa, nie ujęta we wskaźnikach ofertowych. Należy podać maksymalne spodziewane lub 
realne koszty pozostałych badań wykonywanych przez laboratorium HLA oferenta lub krajowym 
laboratorium HLA współpracującym z oferentem, które mogą wystąpić w rozliczeniu procedury doboru 
dawcy niespokrewnionego lub haploidentycznego komórek krwiotwórczych. 


