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Prosimy o dokonanie szacunków wg poniższego układu: 

 

Lp. Funkcjonalności Odniesienie do 
analizy 

wstępnej i 

Szacunkowa 
wartość 

zamówienia 

Szacunkowy 
czas 

realizacji 

1.  1.1. Dostarczenie systemu Workflow wraz 

z logiką systemu klasy EZD 

umożliwiającego działanie Modułu 

Obsługi Procesu Sprawozdawczości i 

Kontroli jako systemu dziedzinowego 

zgodnego z przepisami kancelaryjnymi 

NFZ dla elektronicznego zarządzania 

dokumentacją, umożliwiającego m.in.: 

a. Zarządzanie użytkownikami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi 

b. Tworzenie zautomatyzowanych 

szablonów pism 

c. Generowanie alertów i powiadomień 

e-mail 

d. Wysyłanie i odbieranie przesyłek z e-

PUAP, e-mail 

e. Wczytywania danych udostępnionych 

przez usługi sieciowe np. z modułu 

Umowy/Aneksy  

f. Podpisywanie dokumentów 

kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym oraz profilem 

zaufanym 

g. Obsługa procesu akceptacji 

i dekretacji ad hoc zgodnie ze 

strukturą organizacyjną 

Departamentu Kontroli 

II.1, 

II.2 ppkt a-e 

II.3 ppkt 3.1 a-

e 

II.3 ppkt 3.4 – 

3.6 

II.4 

II.5 

II.6 (proces ad 

hoc) 

II.7 ppkt 7.1 – 

7.6 oraz 7.8. 

oraz 7.10 

  

2.  2.1. Zaprojektowanie procesów 

dedykowanych do obsługi kontroli  

2.2. Generowanie rejestrów i sprawozdań 

2.3. Obsługa procesu sankcji (z 

uwzględnieniem taryfikatora kar) oraz 

integracji z systemem Finansowo-

Księgowym NFZ 

2.4. Rozliczanie skutków finansowych 

kontroli 

2.5. Tworzenie planu kontroli w oparciu 

o analizę przedkontrolną 

II.2 ppkt f-g 

II.6 (proces 

automatyczny) 

II.7 ppkt 7.7 

oraz 7.9 

II.8 

  



Moduł Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli 

Oszacowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego,  
ani nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Strona 3 z 3 

 

(z uwzględnieniem rozwiązań 

antyfraudowych) 

2.6. Analiza pokontrolna związana 

z implementacją wniosków systemowych 

dotyczących kontroli koordynowanych 

2.7. Ocena jakości kontroli 

2.8. Szkolenia użytkowników, 

administratorów oraz analityków 

implementujących procesy biznesowe 

3.  3.1. Zbudowanie bazy ekspertów 

3.2. Zbudowanie bazy najczęściej 

zadawanych pytań i odpowiedzi 

3.3. Eksportowanie spraw kontroli na 

potrzeby procesów sądowych 

II.3.ppkt 3.1. f 

II.9 

 

  

 

i Głównym obszarem implementacji Modułu Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli realizowanym w pierwszym etapie, 

będzie obieg dokumentów związanych z procesem kontroli zawierający logikę systemu klasy EZD oraz rejestry. Natomiast 
funkcjonalności 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.3 na etapie analizy wstępnej nie zostały jeszcze szczegółowo opisane. Są one jednak 
wymagane do zapewnienia pełnej funkcjonalności i integracji z innymi systemami wspomagającymi oraz uzupełniającymi 
proces kontroli i stanowią kolejne etapy przyrostowej implementacji Modułu Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli. 

                                                           


