Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta
Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŜyć taką ofertę w ramach Konkursu Ofert
2008, powinien:
1. Uruchomić dowolną przeglądarkę internetową. Przeglądarka internetowa musi
mieć wyłączoną opcję blokowania wyskakujących okienek.
Aby wyłączyć opcję blokady wyskakujących okienek:
W przypadku przeglądarki Internet Explorer naleŜy wybrać
z menu „Narzędzia” pozycję „Blokowanie wyskakujących
okienek” a następnie opcję „Wyłącz blokowanie
wyskakujących okienek”.
W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox naleŜy wybrać z
menu „Narzędzia” pozycję „Opcje…” kliknąć na ikonę „Treść”
a następnie odznaczyć opcję „Zablokuj wyskakujące okna”.

2. Wybrać z poniŜszego linku adres strony Portalu Świadczeniodawcy:
https://www.nfz-zielonagora.pl/CLO_WS

Następnie naleŜy wybrać link "Rejestracja świadczeniodawcy", jak poniŜej:

3. W oknie formularza rejestracyjnego w punkcie 1. naleŜy podać swoje dane, jak
poniŜej:

Przy pozycji "Kod terytorialny gminy" naleŜy wybrać zaznaczony czerwoną ramką
przycisk. W polu "Wyszukiwanie" naleŜy podać nazwę gminy, na terenie której
Oferent ma swoją siedzibę i wybrać przycisk zaznaczony na niebiesko, jak poniŜej:

Ze słownika gmin powinny zostać wybrane tylko te pozycje, które pasują do
wpisanej w polu "Wyszukiwanie" nazwy gminy, jak poniŜej:

NaleŜy wskazać i wybrać znalezioną nazwę naszej gminy.
Dalej naleŜy wypełnić formularz, wg poniŜszego przykładu, podając:
- ulicę z nr domu i lokalu, dane kierownika zakładu i osoby (lub osób)
upowaŜnionych do reprezentowania, dane kontaktowe, oraz dane dotyczące wpisu
do rejestru.
Bardzo waŜne jest podanie w polu "E-mail:" aktualnego adresu poczty
elektronicznej Oferenta, gdyŜ na adres ten zostanie przesłany email
z potwierdzeniem naszej rejestracji po zatwierdzeniu danych wpisanych
w formularzu rejestracyjnym.
Jeśli adres do korespondencji jest inny od adresu siedziby to równieŜ naleŜy go
podać. Przy polu "Data wpisu" naleŜy wybrać zaznaczony na czerwono przycisk i
wybrać stosowną datę z tabelki, jak poniŜej:
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Punkty od 2 do 4 formularza dotyczą rejestracji konta dostępowego do
Portalu Świadczeniodawcy, które będzie miało uprawnienia
ADMINISTRATORA, w tym celu naleŜy wypełnić dane jak poniŜej, podając:
Nazwisko, Imię, PESEL, Telefon kontaktowy, E-mail, Identyfikator i
dwukrotnie Hasło osoby Administratora, jak poniŜej:

Zadaniem przycisku "Generuj" przy polu "Identyfikator" jest ułatwienie
wyboru unikalnej nazwy Administratora.
W polach "Hasło:" i "Powtórz hasło:" naleŜy podać dwukrotnie
własne hasło naszego uŜytkownika Portalu. Hasło to oczywiście
naleŜy zachować.
W punkcie 5 formularza są linki do Umowy i Regulaminu na korzystanie z
Portalu i moŜna je stąd pobrać. W punkcie 6 formularza naleŜy potwierdzić
fakt zapoznania się i akceptacji zapisów Regulaminu poprzez wstawienie
znaku wyboru [V].
Umowę naleŜy wydrukować w dwóch egzemplarzach, przeczytać, podpisać i
przesłać oba egzemplaŜe na adres Lubuskiego OW NFZ w Zielonej Górze.
Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich koniecznych pól formularza
rejestracyjnego naleŜy go zatwierdzić. W tym celu najpierw naleŜy:
- wpisać tekst widoczny na obrazku do pola tekstowego umieszczonego
poniŜej, pamiętając Ŝe naleŜy wpisywać odpowiednie litery z zachowaniem
ich wielkości, jak w poniŜszym przykładzie:

- przewinąć okno formularza tak aby zobaczyć jego nagłówek; w prawym
górnym rogu formularza jest przycisk "Zatwierdź", który naleŜy wybrać aby
ostatecznie zatwierdzić wprowadzone dane, jak poniŜej:

Jeśli na formularzu wystąpią jakiekolwiek pola, w których brakuje danych lub
są one nieprawidłowe to formularz nie zostanie zatwierdzony. NaleŜy wtedy
uzupełnić braki i ponownie wybrać przycisk "Zatwierdź".
4. Po udanym zatwierdzeniu danych wpisanych do formularza rejestracyjnego
otrzymamy wiadomość o potwierdzeniu rejestracji na
podany w formularzu adres
naszej skrzynki email, jak poniŜej:

Nadawcą emaila z potwierdzeniem rejestracji jest automat portalowy:
portal@nfz-zielonagora.pl Treść potwierdzenia będzie jak poniŜej:
Potwierdzenie rejestracji
Korzystając z tego adresu poczty elektronicznej dokonano wstępnej rejestracji do
Portalu Świadczeniodawcy.Podany niŜej link pozwala na potwierdzenie wniosku oraz
wydrukowanie go w celu przesłania do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia celem
rozpatrzenia.

https://www.nfzzielonagora.pl/CLO_WS//FormularzSwiadczeniodawca.aspx?wid=00000013

1132421210&hid=d1c1f171a7c38b5441f5650a16acc446&st=1
JeŜeli wniosek nie zostanie potwierdzony w ciągu 7 dni, będzie on usunięty z
systemu. Mail ten został wygenerowany automatycznie i nie naleŜy na niego
odpowiadać.

Aby wydrukować wniosek naleŜy wybrać link podany w potwierdzeniu.
Po jego wybraniu powinno otworzyć się okno przeglądarki z formularzem
rejestracyjnym gotowym do wydruku. Wydruk nastąpi po wybraniu przycisku „Drukuj”,
jak poniŜej:

Formularz po wydrukowaniu naleŜy ostęplować i podpisać a następnie przesłać lub
przekazać osobiście do Lubuskiego OW NFZ w Zielonej Górze.
wydrukowane i podpisane przez Oferenta dwa
Do formularza naleŜy dołączyć
egzemplarze umowy na
korzystanie z Portalu Świadczeniodawcy.
Ze strony Oferenta formularz i umowę podpisać moŜe wyłącznie osoba
reprezentująca Oferenta zgodnie z dokumentami
rejestrowymi
bądź
posiadająca
stosowne
pełnomocnictwo
do
podpisania
powyŜszych
dokumentów.
Ostateczną aktywację konta nowego Świadczeniodawcy w Portalu moŜe
wykonać tylko pracownik Lubuskiego OW NFZ po potwierdzeniu zgodności
danych zawartych w przekazanym w formie papierowej formularzu z jego wersją
elektroniczną. Po takim potwierdzeniu Świadczeniodawca powinien otrzymać
wiadomość email z ostatecznym potwierdzeniem rejestracji.
Po aktywacji konta, będzie moŜliwy dostęp do Portalu Świadczeniodawcy i
pobranie przez Oferenta pliku z definicją postępowania
ofertowego
(KCH)
pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.
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Dokładna instrukcja pobrania pliku z definicją ofertową dostępna jest poniŜej:
http://www.nfz-zielonagora.pl/ftp/pliki/Informacja_o_pobraniu_definicji_z_Portalu_Swiadczeniodawcy.htm

Przed przystąpieniem do wprowadzania danych w programie Ofertowanie naleŜy
koniecznie wygenerować z Portalu Świadczeniodawcy plik ze strukturą (potencjałem)
dla aplikacji Ofertowanie (SSX). W tym celu naleŜy postępować wg poniŜszej
instrukcji:
http://www.nfz-zielonagora.pl/ftp/pliki/struktura_do_programu_Ofertowanie.htm

Aktualna wersja programu do składania ofert Ofertowanie 2008 jest dostępna na
poniŜszej stronie:
http://www.nfz-zielonagora.pl/index.php?id=250&lng=pl&kolor

