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I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Zapytanie dotyczy ogłoszenia otwartego naboru na konsorcjanta, w celu wspólnego przygotowania 

i realizacji projektu w odpowiedzi na ogłoszenie przez Agencję Badań Medycznych konkursu na 

niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich o numerze ABM/2021/1. 

II. CELE KONSORCJUM 

Wspólne przygotowanie projektu i jego realizacja po otrzymaniu dofinansowania ze środków Agencji 

Badań Medycznych w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób 

rzadkich o numerze ABM/2021/1. 

III. ZAKRES TEMATYCZNY KONSORCJUM 

W ramach projektu zarejestrowane będzie niekomercyjne badanie kliniczne w obszarze dorosłych 

pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. 

Do zadań konsorcjanta będzie należało w szczególności: 

a) Wkład merytoryczny w opracowanie dokumentacji badania klinicznego (m.in. protokołu 

badania, informacji dla pacjenta, świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu klinicznym) 

b) Wspólna rejestracja badania klinicznego w organach regulacyjnych 

c) Opracowanie planu rekrutacji pacjentów  

 

IV. KRYTERIA WYBORU KONSORCJANTA 

Kryteria dostępu: 

Do postępowania mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi: 

1. Prowadzą działalność, której zakres jest zgody z celami konsorcjum 

2. Posiadają doświadczenie w działalności na rzecz leczenia lub poprawy stanu zdrowia 

pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. 

3. Posiada zespół z doświadczeniem w opiece nad pacjentami z arytmogenną kardiomiopatią 

prawej komory. 

http://www.ikard.pl/


4. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: 

a.  art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych 

z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy 

b. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2019 r. poz 

628 i 1214) lub z innych powodów. 

5. Zobowiązują się do zawarcia umowy konsorcjum, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego 

ogłoszenia 

 

Kryteria dodatkowe: 

1. Okres prowadzenia udokumentowanej działalności na rzecz leczenia lub poprawy stanu 

zdrowia pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. 

a. Do 2 lat- 0 pkt 

b. Powyżej 2 do 4 lat- 5 pkt 

c. Powyżej 4 do 6 lat- 10 pkt 

d. Powyżej 6 lat- 15 pkt 

2. Liczba badań klinicznych, w obszarze choroby rzadkiej, w której podmiot brał udział: 

a. 1 badanie- 1 pkt 

b. 2 badania- 2 pkt 

c. 3 i więcej badań- 3 pkt 

3. Posiadany potencjał ludzki niezbędny do realizacji zgłoszonych w projekcie działań- do 0 do 

10 pkt. 

4. Wyposażenie podmiotu w niezbędną infrastrukturę komputerową, telekomunikacyjną 

i techniczną- do 0 do 10 pkt. 

5. Propozycja dodatkowych działań podmiotu mających na celu podniesienie efektywności 

rekrutacji pacjentów- do 0 do 10 pkt. 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Oferty należy złożyć we wskazanym terminie, korzystając z formularza ofertowego - załącznik 

nr 1. 

2. Oferta powinna zawierać: 

a) formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 2 

3. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu będzie 

skutkować odrzuceniem oferty, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. 

4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca: 

a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego, 

b. przedstawi nieprawdziwe informacje, 

c. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 



VI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy składać w formie zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: 

s.jarnot@ikard.pl 

a. Jednostka organizacyjna: Centrum Wsparcia Badań Klinicznych 

b. Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Sabina Jarnot  

2. Termin składania ofert: do 05.03.2021 r. roku do godziny 12:00 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do 

złożenia w określonym terminie stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, 

b) poprawy oczywistych omyłek pisarskich. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. 

 

VII. OCENA OFERTY 

Spośród ocenianych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne 

i uzyskała najwyższą ilość punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej 

z wszystkich kryteriów postępowania. 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Konsorcjanta do projektu 

z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z największą liczbą punktów. 

 

VIII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA W RAMACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  

 Jeden Wykonawca może złożyć 1 ofertę,  

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców wykazów, danych i informacji, 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się lub unieważnienia niniejszego zapytania 

w każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania niniejszego 

zapytania Wykonawcom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie. 
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