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OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA KONSORCJUM 

nr ABM/DWG/1/2021 z dnia 05.03.2021 r. 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza otwarty nabór na partnera 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 z zakresu leczenia pacjentów ze 

zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki (łac. retinitis pigmentosa). 

 

II. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA 

1. Na etapie przygotowania projektu, do zadań partnera należeć będzie: 

 dostarczenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu; 

 udział w tworzeniu projektu badania klinicznego, w tym w szczególności w 

przygotowaniu założeń wniosku o dofinansowanie projektu; 

 udział w projektowaniu protokołu badania klinicznego. 

2. Na etapie realizacji projektu, do zadań partnera należeć będzie: 

 udział w procesie rejestracji badania; 

 selekcja i rekrutacja pacjentów w wieku powyżej 18 lat z objawami zwyrodnienia 

barwnikowego siatkówki do grupy badanej oraz pacjentów bez ww. objawów do grupy 

kontrolnej; 

 udział w analizie danych będących wynikiem badania klinicznego; 

 wspólne dążenie do osiągniecia celów projektu; 

 bieżąca komunikacja, koordynowanie działań i raportowanie do Lidera projektu, czyli 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

III. WYMAGANIA 

O udział w postępowaniu może ubiegać się tzw. organizacja pacjencka, która spełnia 

następujące wymagania: 

1) Posiada doświadczenie w działalności na rzecz poprawy stanu zdrowia osób z 

chorobami narządu wzroku; 

2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, umożliwiające przeprowadzenie prac 

opisanych w punkcie II; 

3) Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, umożliwiającym realizację działań 

wymienionych w pkt. II.  

 

IV. ZGŁOSZENIE  

Zgłoszenie kandydata na partnera powinno zostać zawierać następujące informacje: 
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1) Dane identyfikujące podmiot wnioskujący o rolę partnera konsorcjum; 
2) Opis potencjału i doświadczenia kandydata w zakresie wskazanym w punkcie III; 
3) Deklarację przygotowania dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu; 
4) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów zawartych w pkt. III; 
5) Oświadczenie o braku wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach 

konkursów organizowanych przez Agencję Badań Medycznych; 
6) Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi 
przepisami; 

7) Oświadczenie, że nie są prowadzone wobec kandydata postępowania sądowe, 
administracyjne, egzekucyjne, postępowania skarbowe lub karnoskarbowe, których 
wynik może mieć wpływ na realizację zadań określonych w projekcie. 

 

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert 

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w oparciu o wzór formularza zgłoszeniowego, 

zawarty w Załączniku nr 1. 

2. Oferta oraz wszystkie oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/osoby 

upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą 

reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub 

prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). 

3. 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). 

4. Ofertę należy dostarczyć w jednym egzemplarzu na adres: 

Dział Wsparcia Grantowego  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin 

 

lub mailowo na adres: granty@umlub.pl  

 

w obu przypadkach z dopiskiem: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA w celu przygotowania 

i wspólnej realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs ABM/2021/1” 

5. Ofertę należy złożyć w terminie do 19.03.2021r. do końca dnia. Decyduje data wpływu 

oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie 

przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 

 

VI. KRYTERIA WYBORU PARTNERA 

Do oceny nadesłanych zgłoszeń Uniwersytet Medyczny w Lublinie powoła 3-osobową Komisję.  

Członkowie Komisji sprawdzą oferty pod względem spełnienia kryteriów dostępu.  

mailto:granty@umlub.pl
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Kryteria dostępu: 

1. Złożenie zgłoszenia przez tzw. organizację pacjencką. 

2. Złożenie zgłoszenia na właściwym formularzu, w tym podpisanie wszystkich 

oświadczeń i deklaracji. 

 

Oferty spełniające kryteria dostępu zostaną następnie ocenione pod względem spełniania 

kryteriów punktowych, wymienionych poniżej.  

 

Kryteria punktowe (maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia – 30 pkt.): 

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. 

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. 

 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. 

4. Zgodność działalności Kandydata z zakresem projektu, oceniana na podstawie tego, 

czy Kandydat zrzesza osoby chore na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki – 15 pkt. 

premiujących. 

 

Na podstawie punktów przyznanych przez Komisję zostanie utworzona lista rankingowa 

kandydatów, spełniających kryteria dostępu. Kandydat z najwyższą liczbą punktów zostanie 

wybrany na partnera konsorcjum. Ogłoszona lista rankingowa jest listą ostateczną. Od 

ogłoszonych wyników nie przysługuje odwołanie.  
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VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: http://www.bip.umlub.pl/. Od 

wyników nie przysługuje odwołanie.  

 

Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem konsorcjum zostanie podpisana 

umowa konsorcjum regulująca szczegółowe warunki współpracy przy przygotowaniu i 

realizacji projektu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy 

konsorcjum z wybranym w wyniku naboru partnerem konsorcjum, Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie dopuszcza możliwość zawarcia umowy konsorcjum z podmiotem, który został 

oceniony jako kolejny na liście rankingowej.  

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega sobie prawo do:  

 podpisania umowy konsorcjum z kandydatem, którego zgłoszenie zostało najwyżej 

ocenione,  

 unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia naboru Uniwersytet Medyczny w Lublinie 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 nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia. 

 

VIII. UWAGI 

Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego proszę kierować do:  

p. Agnieszki Dubiel: agnieszkadubiel@umlub.pl 

oraz p. Marleny Wosiak: marlenawosiak@umlub.pl  

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór Formularza Zgłoszeniowego Kandydata na Partnera 
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