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Przedmiot naboru: 

otwarty nabór na członka konsorcjum w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. 
„Wieloośrodkowe badanie 2 fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu 
ze schematem D-VCD (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych 
pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich” w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne 
w obszarze chorób rzadkich nr ABM/2021/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Klinicznych. 
 

Zawiadomienie o wyborze Konsorcjanta: 

Zamawiający – Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, 
informuje, że Konsorcjantem w przedmiotowym konkursie, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest: 
 
Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, ul. W.K. 
Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
 

1. Uzasadnienie wyboru Konsorcjanta: 
Oferta Konsorcjanta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryterium oceny „zgodność 
działalności kandydata na konsorcjanta z celem konsorcjum”, „deklarowany wkład kandydata na 
konsorcjanta w realizację celu konsorcjum”, „doświadczenie kandydata na konsorcjanta w diagnostyce 
i terapii hematologicznych chorób rzadkich”, „doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej 1 
badania klinicznego komercyjnego lub niekomercyjnego w latach 2015-2020 w obszarze 
hematologicznych chorób rzadkich”, „doświadczenie w typowaniu amyloidu za pomocą mikroskopii 
immuno-elektronowej (metoda ImmunoGold)”, oraz „członkostwo w  Europejskiej Sieci Referencyjnej 
(European Reference Network)  rzadkich chorób hematologicznych” . 
 

2. Oferty zostały złożone przez: 
Numer oferty Nazwa (podmiot albo imię i nazwisko, siedziba, albo adres zamieszkania i adres) 

1 
Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, ul. W.K. 
Roentgena 5, 02-781 Warszawa 

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktacje przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny i łączna punktacja: 

Numer 
oferty 

zgodność 
działalności 
kandydata 

na 
konsorcjanta 

z celem 
konsorcjum 
– do 20 pkt 

deklarowany 
wkład 

kandydata 
na 

konsorcjanta 
w realizację 

celu 
konsorcjum 
– do 30 pkt 

doświadczenie 
kandydata na 

konsorcjanta w 
diagnostyce i 

terapii 
hematologicznych 
chorób rzadkich– 

do 15 pkt 

doświadczenie w 
przeprowadzaniu co 
najmniej 1 badania 

klinicznego komercyjnego 
lub niekomercyjnego w 

latach 2015-2020 w 
obszarze 

hematologicznych chorób 
rzadkich – do 15 pkt 

doświadczenie 
w typowaniu 
amyloidu za 

pomocą 
mikroskopii 

immuno-
elektronowej 

(metoda 
ImmunoGold)  

– do 10 pkt 

członkostwo w  
Europejskiej Sieci 

Referencyjnej 
(European 
Reference 

Network)  rzadkich 
chorób 

hematologicznych” 
– do 10 pkt 

Razem 

1 20 pkt 30 pkt 15 pkt 15 pkt  10 pkt 10 pkt 100 pkt  

 

Sporządził: Anetta Pszczołowska, Kierownik Działu Wsparcia Projektów WUM 
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