OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW KONSORCJUM
NR OGŁOSZENIA 1 z dnia 12 lutego 2021

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w odpowiedzi na konkurs ABM/2021/1 (Konkurs na Niekomercyjne Badania Kliniczne
w Obszarze Chorób Rzadkich).
I. Cel partnerstwa:
Wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu pt.
„Nowe metody diagnostyki i leczenia nadczynności przytarczyc w zespole mnogich
nowotworów gruczołów dokrewnych typu 1 (MEN1)”
II. Zakres tematyczny partnerstwa:
W ramach konsorcjum przewiduje się realizację następujących prac:
1. Rekrutacja pacjentów z zespołem MEN1 i członków ich rodzin do grupy badanej
oraz pacjentów ze sporadyczną pierwotną nadczynnością przytarczyc do grupy
kontrolnej
2. Diagnostyka pacjentów z grupy badanej pod kątem mutacji w genie MEN1 oraz
występowania pierwotnej nadczynności przytarczyc i jej kwalifikacji do leczenia
radykalnego
3. Opracowanie optymalnego algorytmu postępowania w ramach diagnostyki
lokalizacyjnej przytarczyc u pacjentów z zespołem MEN1 z uwzględnieniem
metod standardowych (usg, scyntygrafia MIBI), biopsji aspiracyjnej
cienkoigłowej z badaniem immunocytochemicznym i oznaczeniem iPTH
w popłuczynach z igły biopsyjnej oraz PET z metioniną
4. Porównanie metody laserowej ablacji termicznej z leczeniem chirurgicznym
w terapii pierwotnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z zespołem MEN1
Na etapie przygotowania Projektu zadaniem partnera konsorcjum będzie
przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku
o dofinansowanie Projektu.
III. Forma prawna partnera konsorcjum:
Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, działający w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych
lub podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia

medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie
nauk medycznych

IV. Wymagania:
O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej
określonej w pkt III, który spełnia następujące wymagania:
1) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie prac
opisanych w punkcie II.
2) Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań
w obszarach wymienionych w pkt. 1.
3) Posiada niezbędną bazę lokalową umożliwiającą realizację działań w obszarach
wymienionych w pkt. 1.
V. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego
największe osiągnięcia w szczególności powiązanych z przedmiotem projektu;
2) opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań
określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia;
3) wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem
czynności, jakie mogą realizować w Projekcie;
4) oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu określonego z pkt IV.1. niniejszego
ogłoszenia;
5) deklarację przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia
wniosku o dofinansowanie Projektu;
6) dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób
go reprezentujących;
7) oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami Konsorcjum;
8) oświadczenie o braku wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania
w ramach ABM/2021/1
VI. Liczba partnerów:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zastrzega sobie prawo do wyboru
dwóch partnerów. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wystąpi w roli
Lidera Konsorcjum.
VII. Kryteria wyboru (maksymanie 100 pkt.):
1) Zgodność działania kandydata na partnera z celami Konsorcjum (0-50 pkt.).
2) Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu Konsorcjum (0-30 pkt).
3) Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji badań klinicznych (0-20 pkt).

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego powoła pięcioosobową Komisję do
oceny zgłoszeń kandydatów na partnerów do realizacji Projektu. Każdy z członków
Komisji przyznaje punkty za każde z kryteriów. Suma przyznanych przez każdego
z członków Komisji punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej. Wybierane
są zgłoszenia, których łączna liczba punktów jest najwyższa.
Ogłoszona lista rankingowa jest listą ostateczną. Od ogłoszonych wyników nie
przysługuje odwołanie.
VIII. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie
pisemnej.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie
z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym
ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być
podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu
składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień
odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa
(pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby
składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia
i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
Ofertę należy dostarczyć w jednym egzemplarzu na adres:
Klinika Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Szpital
Bielański, ul. Cegłowska 90, 01-809 Warszawa
lub mailowo na adres:
klinendo@cmkp.edu.pl
z dopiskiem:
„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu
w odpowiedzi na konkurs ABM/2021/1”
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2021 do godziny
15:00.
Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie
będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a
następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru
oferty najkorzystniejszej.
IX. Uwagi:
1) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
- podpisania umowy konsorcjum z kandydatem, którego zgłoszenie zostało
najwyżej ocenione,
- unieważnienia naboru bez podania przyczyny
2) W przypadku unieważnienia naboru Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu
podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera
konsorcjum, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania
zgłoszenia.
3) Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl
4) Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem konsorcjum/partnerami
konsorcjum zostanie podpisana umowa konsorcjum regulująca szczegółowe warunki
współpracy i role poszczególnych partnerów konsorcjum przy przygotowaniu i realizacji
Projektu.
5) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy
konsorcjum z wybranym w wyniku naboru partnerem konsorcjum, Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego dopuszcza możliwość zawarcia umowy konsorcjum
z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
Wszelkie pytania proszę kierować do:
Magdalena Kochman, +48 600581585
mkochman@cmkp.edu.pl

