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Lublin, 22/03/2021r. 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA 

 

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego naboru partnerów do wspólnego przygotowania 

i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs Agencji Badań Medycznych na Niekomercyjne Badania 

Kliniczne w Obszarze Chorób Rzadkich (ABM/2021/1), ogłoszonego dnia 05.03.2021r. na stronie BIP 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w terminie do 19.03.2021r. złożona została jedna oferta: 

1. Retina AMD Polska, 02-796 Warszawa 

W celu oceny oferty według kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o naborze partnera powołano 3-

osobową Komisję. W  wyniku  analizy  oferty Retina AMD Polska stwierdzono, że spełnia ona kryteria 

dostępu i kwalifikuje się do oceny punktowej w poszczególnych kryteriach. Uzyskane wyniki prezentują 

się następująco: 

 

I. Kryteria dostępu: 

1. Złożenie zgłoszenia przez tzw. organizację 

pacjencką. 
TAK 

2. Złożenie zgłoszenia na właściwym 

formularzu, w tym podpisanie wszystkich 

oświadczeń i deklaracji. 

TAK 

II. Kryteria punktowe: 
Liczba 

przyznanych pkt. Uzasadnienie 

1. Doświadczenie w działalności na rzecz 

poprawy stanu zdrowia osób z chorobami 

narządu wzroku, w tym chorych na 

zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, oceniany 

na podstawie max. 3 dotychczas 

zrealizowanych przedsięwzięć/ projektów/ 

inicjatyw – maksymalna liczba punktów 

możliwa do osiągnięcia: 3. 

 po 1 pkt. za każdy projekt/ inicjatywę/ 

przedsięwzięcie z zakresu poprawy 

stanu zdrowia osób z chorobami 

narządu wzroku, w tym chorych na 

zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, 

i/lub szeroko rozumianej profilaktyki 

wad i chorób oczu. 

3 pkt. 

Oferent wykazał trzy inicjatywy/ 

przedsięwzięcia z zakresu poprawy 

stanu zdrowia osób z chorobami 

narządu wzroku, w tym chorych na 

zwyrodnienie barwnikowe 

siatkówki, i/lub szeroko rozumianej 

profilaktyki wad i chorób oczu. 

2. Potencjał merytoryczny, pozwalający na 

realizację wysokiej jakości projektu, oceniany 

na podstawie 3 projektów finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych - maksymalna liczba 

punktów możliwa do osiągnięcia: 9. 

3 pkt. 

Oferent wykazał trzy projekty 

informacyjno-edukacyjne, w 

których realizację był, bądź jest 

zaangażowany jako koordynator.  
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 po 1 pkt. za każdy projekt 

informacyjny lub edukacyjny, w 

którym kandydat brał, bądź bierze 

udział jako partner lub koordynator; 

 po 2 pkt. za każdy projekt badawczy 

lub badawczo-rozwojowy, w którym 

kandydat brał, bądź bierze udział jako 

partner lub koordynator; 

 po 3 pkt. za każdy projekt, w którym 

prowadzone były badania kliniczne, w 

których kandydat brał, bądź bierze 

udział jako partner lub koordynator. 

3. Potencjał osobowy, obejmujący pracowników 

zatrudnionych u kandydata na dzień składania 

zgłoszenia, których wiedza oraz doświadczenie 

w znaczący sposób może przyczynić się do 

osiągnięcia celów i należytej realizacji projektu 

– maksymalna liczba punktów możliwa do 

osiągnięcia: 3. 

 1 osoba – 1 pkt 

 2 osoby – 2 pkt 

 3 osoby – 3 pkt 

3 pkt. 

Oferent wskazał trzy osoby, których 

wiedza oraz doświadczenie w 

znaczący sposób może przyczynić 

się do osiągnięcia celów i należytej 

realizacji projektu.  

4. Zgodność działalności Kandydata z zakresem 

projektu, oceniana na podstawie tego, czy 

Kandydat zrzesza osoby chore na zwyrodnienie 

barwnikowe siatkówki – 15 pkt. premiujących. 

15 pkt. 

Oferent potwierdził, że zrzesza 

osoby chore na zwyrodnienie 

barwnikowe siatkówki. 

ŁĄCZNIE:  24 pkt. 
 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny, wybrano ofertę podmiotu Retina AMD Polska. 


