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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -  Curie - Państwowego Instytutu Badaw

czego Oddziału w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opu

blikowane zapytanie ofertowe dot. usługi badawczej polegającej na realizacji niekomercyjnego 

badania klinicznego pod nazwą „Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy 2 w celu oceny 

skuteczności i bezpieczeństwa leku pembrolizumab w terapii zaawansowanego, progresującego 

raka kory nadnerczy”.

1. ZAMAWIAJĄCY

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej -  Curie 

Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach 

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 

44-102 Gliwice

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na realizacji niekomercyjnego badania kli

nicznego pod nazwą „Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy 2 w celu oceny skuteczności i bezpieczeń

stwa leku pembrolizumab w terapii zaawansowanego, progresującego raka kory nadnerczy” w ramach 

projektu finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych (umowa nr 2021/ABM/01/00024-00) 

realizowanego w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2027 r. Skrócony opis projektu stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3. KRYTERIA OCENY

1. Zamawiający dokonana oceny ofert Wykonawców (Ośrodków), którzy spełnią wymagania minimalne 

określone w punkcie 2. zapytania. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg 
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Liczba punktów = x 100% pkt. , gdzie
cbad

Omiń ~  cena najniższej oferty;

Cbad -  cena badanej oferty.

2. W wyniku oceny oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

3. Zamawiający dokona wyboru maksymalnie 3 najkorzystniejszych ofert. Za najkorzystniejsze uznane 

zostaną oferty spełanijące warunki udziału w postępowaniu, które zdobyły najwyższą liczbę punktów.

4. Zamawiający zamieści informację o wyborze Wykonawców (Ośrodków) na stronie http://www.io.qli- 

wice.pl.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający oczekuje realizacji usługi w terminie od daty podpisania umowy do 31 maja 2027 r.

5. ZAKRES USŁUGI:

1. Rekrutacja przez Wykonawcę (Ośrodek) pacjentów do badania klinicznego według ustalonych w pro

tokole kryteriów włączenia i wyłączenia.

2. Skrining uczestnika badania wykonany obejmujący:

- pozyskanie świadomej zgody pacjenta,

- weryfikację kryteriów włączenia i wyłączenia,

- ocenę podmiotową i przedmiotową pacjenta,

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych w tym oznaczeń hormonalnych według protokołu

- przeprowadzenie badań obrazowych (TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej lub 

MR u pacjentów z przeciwwskazaniem do badania TK),

- wykonanie zapisu EKG,

- przeprowadzenie testu ciążowego u kobiet w wieku rozrodczym.

3. Przeprowadzenie wizyt monitorujących w okresie 6 miesięcy po zakończonym leczeniu 

pembrolizumabem obejmujących:

- przeprowadzenie wywiadu do kwestionariusza jakości życia,

- ocenę podmiotową i przedmiotową pacjenta,

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych w tym oznaczeń hormonalnych według protokołu,

http://www.io.qli-wice.pl
http://www.io.qli-wice.pl
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- przeprowadzenie badań obrazowych (TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej lub 

MR u pacjentów z przeciwwskazaniem do badania TK),

- wykonanie zapisu EKG,

- przeprowadzenie testu ciążowego u kobiet w wieku rozrodczym.

4. W przypadku zaistnienia takiej konieczności przeprowadzenia konsultacji endokrynologicznych w 

trakcie terapii pembrolizumabem.

5. Prowadzenie dokumentacji badania klinicznego zgodnie z przyjętymi standardami.

6. Prowadzenie elektronicznego formularza raportującego (eCRF) według dostarczonego szablonu.

Szczegółowa lista procedur przewidzianych do wykonania w ramach usługi podana została w załączniku

nr 2 do niniejszego zapytania.

MINIMALNE WYMAGANIA DLA OŚRODKÓW:

1. Ośrodek Endokrynologiczny posiadający doświadczenie w diagnostyce i terapii pacjentów z rozpo

znaniem raka kory nadnerczy.

2. Zatrudnienie przynajmniej jednego specjalisty endokrynologa doświadczonego w prowadzeniu pa

cjenta z rozpoznaniem raka kory nadnercza, również z współistniejącą czynnością hormonalną no

wotworu oraz posiadającego wiedzę i umiejętności do prowadzenia terapii inhibitorem steroidoge- 

nezy, terapii substytucyjnej hormonalnej w przypadku niewydolności gruczołów wydzielania we

wnętrznego oraz identyfikowania powikłań endokrynologicznych immunoterapii z możliwo

ścią ich terapii, który będzie pełnił rolę badacza w ośrodku.

3. Posiadanie zaplecza laboratoryjnego pozwalającego na wykonanie badań morfologii, biochemicz

nych, parametrów krzepnięcia i badań hormonalnych w tym oznaczenie TSH, fT4, fT3, ACTH, stę

żenia kortyzolu w surowicy i wydalania kortyzolu w dobowej zbiórce moczu.

4. Posiadanie pracowni diagnostyki obrazowej z możliwością wykonania badań tomografii komputero

wej i rezonansu magnetycznego, zatrudniającej przynajmniej jednego specjalistę radiologa.

5. Dysponowanie aparatem umożliwiającym rejestrację zapisu EKG oraz zatrudnienie przynajmniej jed

nej osoby przeszkolonej w obsłudze aparatu EKG.

6. Posiadanie bazy teleinformatycznej umożliwiającej prowadzenie dokumentacji źródłowej oraz elek

tronicznej karty obserwacji w badaniu klinicznym (eCRF).
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7. Posiadanie bazy administracyjnej umożliwiającej obsługę niekomercyjnego badania klinicznego.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób przejrzysty i czytelny na formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna zawierać wartość netto i brutto zamówienia w odniesieniu do 1 pacjenta.

3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonywaniem zamówienia 

oraz być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Oferta powinna zawierać dane osoby wyznaczonej na badacza w Ośrodku.

5. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: agnieszka.ste- 

pien@io.gliwice.pl do dnia 26 września 2022 r. do godz. 23.59.

6. Formularz ofertowy oraz oświadczenie Wykonawcy (Ośrodka) uwzględniające przesłanki wyklu

czenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 4) winny być 

odręcznie podpisane przez Oferenta w wymaganych miejscach, a następnie dołączone w formie 

elektronicznej do wiadomości e-mail.

7. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany powyżej adres e-mail. Oferty, 

które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały 

ocenie.

8. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego przypuszczenia, iż oferta zawiera rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Oferenta o udzielenie w okre

ślonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające 

na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.

mailto:agnieszka.ste-pien@io.gliwice.pl
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11 .Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej http://www.io.qli- 

wice.pl/instvtut/zamowienia

12. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 

o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić 

postępowanie.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lud odwołania niniejszej procedury 

na każdym etapie bez podania przyczyny.

14. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

15. Osobami upoważnionymi do kontaktu są: dr n. med. Barbara Ziółkowska oraz lek. Agnieszka 

Kotecka-Blicharz Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: 

barbara.ziolkowska@io.gliwice.pl oraz aqnieszka.kotecka-blicharz@io.qliwice.pl.

Uwaga:

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 

U. poz. 835), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w 

przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiąza

niach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 

7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Załączniki:

1. Skrócony opis projektu „Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy 2 w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leku pembrolizumab 

w terapii zaawansowanego, progresującego raka kory nadnerczy”.

2. Wykaz procedur przewidzianych do wykonania w ramach usługi.

3. Formularz ofertowy.

4. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5. Klauzula informacyjna RODO.

ie w o w n t k
Działu ProjeaoWiłaukowo-Badawczych

mgr mz. rrbarci Jarzębska
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