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Pressinfo.pl to najdłużej działający na rynku serwis
monitorujący informacje o ogłoszonych postępowaniach
przetargowych, wynikach przetargów, planowanych
i realizowanych inwestycjach, przyznanych dotacjach,
a także zleceniach oraz zamówieniach w branży
medycznej.
Jako jedyny serwis na rynku, analizujemy dokumentację
SIWZ i wykazy asortymentowo - cenowe w branży
medycznej.

Rynek zamówień publicznych na leki, produkty farmaceutyczne oraz szczepionki to ogromne możliwości.
Poprzez analizowanie i raportowanie pomagamy je dostrzegać i wykorzystywać.
Nasza oferta dla branży medycznej (farmacja) obejmuje bieżącą oraz historyczną analizę rynku zamówień
publicznych w zakresie:
Leków
(po nazwach międzynarodowych
i handlowych)

Produktów
farmaceutycznych

Szczepionek
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Analiza bieżąca przygotowywana jest na podstawie ogłoszeń o przetargach i dokładnej analizy SIWZ.
Standardowy monitoring, oferowany przez inne firmy na rynku, w którym otrzymują Państwo informacje
na temat wszystkich ogłoszonych przetargów na dostawy produktów farmaceutycznych i leków,
nie dostarcza dokładnych informacji o produktach zamawianych przez ogłaszających.
Informacje te zawarte są w dokumentacji przetargowej, a nie w przedmiocie zamówienia, tak więc istnieje
konieczność szczegółowej analizy SWIZ, pod kątem występujących w niej nazw oraz dawek.
Usługa serwisu Pressinfo, którą proponujemy to wykaz
przetargów na dostawy produktów farmaceutycznych
i leków z uzupełnionymi nazwami, dawkami i ilościami,
pozyskanymi z dokumentacji przetargowej
(wykazów asortymentowo - cenowych)!
Dane zawierają informacje o zamówieniach, a także
numer sprawy, termin i miejsce otwarcia ofert oraz dane
kontaktowe do osób odpowiedzialnych za postepowania
przetargowe po stronie Zamawiającego. Ponadto
dostarczamy również dokumentację przetargową i link
do strony z ogłoszeniem.

Raporty mogą być przygotowywane w następujących formach (plikach):

.doc – raporty generowane są kilka razy
dziennie i na bieżąco przesyłane do Państwa.
To gotowe materiały do prezentacji
analitycznej.

.xls – raporty generowane są raz dziennie i ok.
godziny 15/16 przesyłane w jednym pliku
zbiorczym. Pliki umożliwiają sortowanie oraz
importowanie danych do własnych systemów
informatycznych, np. CRM.

Raporty mogą być rozsyłane do Państwa według różnych wytycznych:
na wskazane adresy e-mail
według podziału terytorialnego –
najczęściej według województw
do poszczególnych osób w firmie

według podziału tematycznego do poszczególnych
osób w firmie
według podziału tematycznego i regionalnego
(województw) do poszczególnych osób w firmie
zbiorcze zestawienie do osoby nadzorującej.
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Wykazy zawierają następujące informacje:
numer przetargu w bazie Pressinfo.pl

Forma i typ przetargu

Przedmiot

Nazwa Organizatora

Numer pakietu, zadania, części

Adres Organizatora

L.P. w pakiecie

Powiat i województwo Organizatora

Nazwa leku

Województwo realizacji

Postać i ich liczba

Realizacja częsciowa

Dawka

Oferta wariantowa

Zamawiana ilość

Wadium

Uwagi

Termin realizacji

Specyfikacja

Branże, podbranże

Termin składania ofert (bliski termin
oznaczony na czerwono)

Kod PCV

Źródło i data informacji

Kontakt

Numer i pozycja w BZP

Informacje szczegółowe

Dzięki takiej formie monitoringu przetargów:
oszczędzą Państwo czas

w prosty sposób będą mogli Państwo rozdzielić
przetargi do jednostek odpowiedzialnych za

zminimalizują koszty (wynagrodzenie osoby,

poszczególne produkty i leki

która w Państwa firmie analizuje przetargi
i dokumentacje przetargowe lub koszty

w prosty sposób zaimplementują Państwo dane

indywidualnego raportu)

do wewnętrznego systemu

ANALIZA BIEŻĄCA

Cena uzależniona jest od ilości
monitorowanych leków,
substancji, szczepionek,

300 zł
miesięcznie
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Analiza bieżąca – raporty z analizy SIWZ mogą zostać uzupełniona o dodatkowe, indywidualnie ustalone
kryteria i informacje np. uzupełnione o przeliczoną ilość produktów.
Raport standardowy z analizy SIWZ zawiera dane podane przez szpital w wykazie asortymentowocenowym, który jest składnikiem dokumentacji przetargowej, czyli:
każdy szpital podaje nazwę leku wg własnego wzoru, dawkę, postać, opakowanie
Aby zrobić podsumowanie należy ujednolicić istotne dla tego podsumowania informacje, czyli nazwę,
dawkę, postać, opakowanie.
To wszystko wykonują dla Państwa analitycy serwisu Pressinfo.
Analizy historyczne. Serwis Pressinfo, jako jedyny na rynku, oferuje raporty przetargowe z analizy
SIWZ z doszukaniem wyniku przetargu (części, pakietu, zadania) uzupełnione o informację
o zwycięzcy i wartości.
Raporty historyczne na podstawie analizy SIWZ mogą zostać również uzupełnione o dokładne dane
o produkcie i jego cenie zaoferowanej przez zwycięzcę przetargu/części/pakietu/zadania (podstawą
do uzupełnienia jest oferta złożona przez firmę, która wygrała daną część).
Raport zawiera informację o cenie jednostkowej i cenie całego zamówienia dotyczącego danego leku
oraz producencie.

Dzięki takiej formie raportów otrzymują Państwo
dokładne informacje:
jakie produkty są sprzedawane w ramach zamówień
publicznych w Polsce, w jakich cenach, jakich
producentów.

Na życzenie, raporty mogą zostać uzupełnione również o informacje zawarte w złożonych
kontrofertach.
Możliwy jest tygodniowy test raportowania w doc lub xls.
Istnieje również możliwość przygotowania analizy wstecznej zawierającej wyniki rozstrzygniętych
postępowań na leki (od 2013 roku), a także raportów porównawczych z wybranych okresów
przygotowanych według tematyki, zwycięzców lub ogłaszających.
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Dzięki analizie rynku zamówień publicznych, przygotowanej przez serwis Pressinfo,
otrzymają Państwo:

pełen obraz rynku zamówień leków – od wiedzy
na temat konkurencji (kto wygrał przetargi)

wiedzę, jak wyglądała sprzedaż leków
w wybranym okresie oraz kto wygrał

po pozyskiwane partnerów biznesowych (dane

przetargi i na jaką kwotę.

kontaktowe do Zamawiających).

Dzięki tak specjalistycznej wiedzy mogą Państwo:

ocenić rynek – badanie zapotrzebowania

pozyskać kolejne kontakty handlowe –

na leki w różnych regionach Polski

organizator przetargu także może ogłosić
postępowanie z wolnej ręki, nie tylko
przetarg.

wesprzeć dział handlowy – gotowy arkusz
dla handlowców, w którym można
zamieścić informacje dla jakiej firmy i za

śledzić tendencje w medycynie – zmiany
w zamawianych produktach

jaką kwotę zrealizowano zamówienie (np.

farmaceutycznych

dla własnego kontrahenta uczestniczącego
w przetargu)

uzyskać informację o lekach, których

wesprzeć decyzję o wejściu na rynek
przetargów medycznych z nowym

zabrakło w ramach systemu służby
zdrowia, a więc na które jest pilne

produktem

zapotrzebowanie

w łatwy sposób wykonać podsumowania i w oparciu o nie
podejmować decyzje biznesowe.

Zapraszamy do kontaktu.
Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji.

Serwis Pressinfo.pl
www.pressinfo.pl
pharm@pressinfo.pl
22 612 25 45

