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Znak sprawy: APP_362_ABM12_2021 

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi - opracowanie oraz złożenie dokumentacji w ramach projektu 

ABM12 „Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w niskich dawkach w leczeniu dorosłych chorych 

na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną i chłoniaka Burkitta. Badanie kliniczne fazy I/II 

(MERMAID1).”: 

- opracowanie oraz złożenie dokumentacji w celu uzyskania pozytywnej opinii do Komisji Bioetycznej, 
współpraca z Kierownikiem Projektu i zespołem merytorycznym w tej kwestii;  
 
    - opracowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania zgody Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na rozpoczęcie badań 
klinicznych (zgodnie z listą dokumentów składanych wraz z wnioskiem o rozpoczęcie badania 
klinicznego produktu leczniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 października 2018 
r.). Współpraca z Kierownikiem Projektu i zespołem merytorycznym w tej kwestii.  
 
- uzupełnienie wyżej wymienionej dokumentacji w czasie trwania umowy w przypadku zapytań ze 
strony instytucji i przekazanie obowiązków wybranej w procedurze firmie CRO monitorującej badanie,  

według specyfikacji określonej w  załączniku nr 3.  

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy 

Zamawiający – Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa informuje, 

że w przedmiotowym zapytaniu  dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1) Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy:  

Quantum Satis Sp. z o.o. 
Ul.Białostocka 24/41  
03-741 Warszawa 

       

Cena brutto oferty wynosi: 28 228,50 zł   (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia 

osiem złotych pięćdziesiąt groszy). 

 

2) Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełnia wymagania określone w Zaproszeniu oraz jest najkorzystniejsza pod względem 

kryterium oceny ofert, tj. cena -100% 

Oferty w postępowaniu złożyli: 

Nr oferty 
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,  

siedziba albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy 

1 BIOSTAT Sp. z o.o.ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik 

2 50BIO.COM Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 
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3 Małgorzata Guziewicz Indywidualna Praktyka Lekarska, ul. Oboźna 20, 52-244 Wrocław  

 

4 Quantum Satis Sp. z o.o. ul. Białostocka 24/41, 03-741 Warszawa 

     

Punktacja przyznana ofertom według kryterium oceny ofert: 

Nr oferty Liczba punktów w kryterium Cena: (max. 100 pkt) 

1 12,32 

2 58,91 

3 43,43 

4 100 

 

3) Wykonawca, którego oferta została odrzucona:  dotyczy/nie dotyczy  (niepotrzebne skreślić) 

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:   -  
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty: - 

 

4) Unieważnienie postępowania:  dotyczy/nie dotyczy  (niepotrzebne skreślić) 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:   -  
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: - 

 

Pouczenie 
W niniejszym postepowaniu Wykonawcy przysługuje odwołanie składane do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej. Dokładne informacje dotyczące składania odwołań znajdują się w Dziale VI ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843  ze zm.). 
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