
   
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, 

  numer Projektu 2019/ABM/01/00047-00 

Zawiadomienie o wyborze oferty 

znak sprawy: APP_420_ABM03_2022 

 

Zapytanie ofertowe dotyczyło realizacji usługi polegającej na centralnej ocenie badań rezonansu 

magnetycznego z 7 ośrodków badawczych w badaniu IMPROVE-MC zgodnie z protokołem badania,  

w ramach projektu badawczego pt. "A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled 

study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis  

or inflammatory cardiomyopathy” o akronimie „IMPROVE-MC” na potrzeby realizowanego projektu 

finansowanego z Agencji Badań Medycznych – konkursu ABM/2019/1, w ramach zadnia badawczego 

nr 5. Nr umowy: 2019/ABM/01/00047 

 

Zamawiana usługa obejmuje łącznie 480 godzin za: 
1. Centralną ocenę badań rezonansu magnetycznego wg protokołu projektu. 
2. Przesył badań wykonanych w ośrodku Sponsora (lokalizacja Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)do platformy CORE-LAB  
3. Konsultacja wyników na prośbę zespołu badawczego. 
4. Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów w zakresie oprogramowania i wykonywania  badań 

rezonansu magnetycznego serca.  
5. Realizacja obowiązków z zachowaniem należytej staranności, rzetelności, kompletności. 
6. Zgłoszenie działań niepożądanych – jeśli wystąpią. 

Zamawiający – Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa informuje, że  
w przedmiotowym zapytaniu dokonał wyboru ofert. 

Wyłonieni Wykonawcy:  

Romuald Burdach  

Cena oferty:  36 000,00  (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) 

Robert Antoniak 

Cena oferty:  36 000,00  (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) 

1. Uzasadnienie wyboru ofert: 

Oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert: 

 cena 100% 



 

2. Oferty zostały złożone przez: 
 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma albo imię i nazwisko, siedziba, albo adres zamieszkania i adres wykonawcy 

1 Romualda Burdacha 

2 Roberta Antoniaka 

 
3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktacje przyznaną ofertom w kryterium 

oceny ofert i punktacja: 
 

Nr 

oferty 

Liczba pkt w kryterium cena – do 100 pkt 

1 Romualda Burdacha – 100 pkt 

2 Roberta Antoniaka – 100 pkt 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na stronie  www.pnitt.wum.edu.pl. 

Sporządził:        Zatwierdził: 
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