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Warszawa, dnia  17.09.2020 r.  

 

Znak sprawy: APP_346_ABM09_2020 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

Zapytanie ofertowe dotyczyło usługi - opracowania oraz złożenia dokumentacji w ramach projektu 

ABM09 „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u 

nastolatków”: 

- w celu uzyskania pozytywnej opinii do Komisji Bioetycznej przed badaniem – uzupełnienia do 

złożonego wniosku, współpraca z Kierownikiem Projektu w tej kwestii;  

- 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.), a także uzupełnienie tej dokumentacji w przypadku 

zapytań ze strony Urzędu, według specyfikacji określonej w  załączniku nr 1 – formularz ofertowy. 

Kod CPV: 73210000-7 

Usługi doradcze w zakresie badań 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty 

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

że w przedmiotowym zapytaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Wyłoniony Wykonawca: 

2KMM Sp. z o.o., ul. Al. Korfantego 83, 40-160 Katowice 

Cena oferty: 86 100,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych). 

 

Uzasadnienie:  

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta.  

Oferta spełniła formalne wymagania i warunki zawarte w Zaproszeniu do składania ofert. 

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – 95 pkt. 
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Nr 

oferty 

Liczba pkt w kryterium  Razem 

1 Cena (Kc)- 60 60 

2 Udokumentowane doświadczenie w rejestracji badań 

klinicznych ponad warunek konieczny (Kp).: 4 i więcej 

zrealizowane projekty 15 

3 Udokumentowane doświadczenie w rejestracji badań 

klinicznych w pediatrii ponad warunek konieczny (Kk): 

dwa projekty  5 

4 Dysponowanie zapleczem naukowym (Kd): 2 osoby z 

tytułem doktora, najmniej 1 samodzielny pracownik 

naukowy z tytułem doktora habilitowanego 15 

  95 

 

 

Sporządził: Krzysztof Karczewski, Dział Zarządzania Projektami  

Zatwierdził KAROLINA MICH, Kierownik Sekcji ds. Projektów Wdrożeniowych i Międzynarodowych 


