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OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW KONSORCJUM  

nr OWBK.613.1.2022 

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji 

projektu w ramach konkursu nr ABM/2022/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych na 

niekomercyjne badanie kliniczne.  

A) CEL WSPÓŁPRACY 

Przygotowanie oraz realizacja projektu pod tytułem (może ulec korekcie): 

RANDOMIZOWANE, PODWÓJNIE ZAŚLEPIONE BADANIE KLINICZNE OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ 

DOŁĄCZENIA INTERWENCJI METFORMINĄ DO STOSOWANYCH TERAPII UZUPEŁNIAJĄCYCH U 

PACJENTÓW Z RAKIEM BRODAWKOWATYM TARCZYCY PO CAŁKOWITEJ TYREIDEKTOMII.  

B) SZCZEGÓŁY OFERTY 

Postępowanie obejmuje konkurs na konsorcjantów będących uprawnionym podmiotem 

wymienionym w punkcie 2.5.1 Regulamin konkursu na niekomercyjne badanie kliniczne, nr konkursu: 

ABM/2022/3. 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie liderem konsorcjum. 

C) ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA/ZADANIA DLA PARTNERA 

1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI BADANIA NIEZBĘDNEJ DO ZGŁOSZENIA BADANIA KLINICZNEGO 

DO URPLU ORAZ UZYSKANIE ZGODY KOMISJI BIOETYCZNEJ. 

2. PRZEPROWADZENIE WIZYTY INICJUJĄCEJ.  

3. REKTURATACJA PACJENTÓW, RANDOMIZACJA, PRZEPROWADZENIE WIZYT W FORMIE FOLLOW-UP. 

4. PRZEPROWADZENIE ANALIZY WYNIKÓW BADANIA KLINICZNEGO.  

Na etapie przygotowania Projektu zadaniem Partnera konsorcjum będzie również przygotowanie 

wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

D) WYMAGANIA 

Kandydat ubiegający się o rolę Partnera konsorcjum musi spełniać następujące kryteria: 
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1. Poradnia, oddział szpitalny, separatka do podania I131, echolaser do termoablacji, USG. 

2. Zatrudnienie min. 2 lekarzy specjalistów medycyny nuklearnej, endokrynologów, 

diabetologów, inspektor ochrony radiologicznej. 

3. Posiadanie w jednostce szpitalnej laboratorium centralnego umożliwiającego oznaczenie 

stężenia TSH, ATPO, ATG, TGB, ATGB, gospodarki lipidowej (CHOL, TG, LDL, HDL); 

przeprowadzenie badania cytologicznego przez doświadczonego patomorfologa na 

podstawie materiału pobranego w czasie FNAB. 

4. Opublikowanie min. 2 publikacji o tematyce raka tarczycy*. 

* Doświadczenie w ww. zakresie musi być potwierdzone publikacjami lub wystąpieniami 

konferencyjnymi. 

E) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

1. Dane identyfikujące podmiot wnioskujący w rolę Partnera konsorcjum. 

2. Opis potencjału kandydata w zakresie opisanym w punkcie D. 

3. Oświadczenie o braku zalegania z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowym Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. 

4. Oświadczenie, że nie są prowadzone wobec kandydata postepowania sądowe, 

administracyjne, egzekucyjne, postępowania skarbowe lub karnoskarbowe, których wynik 

może mieć wpływa na realizację zadań określonych w projekcie. 

5. Oświadczenie o braku wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach 

konkursów organizowanych przez Agencję Badań Medycznych. 

Wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji 

wynikających z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego 

pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty jeśli dotyczy). 

Wypełniony formularz (skan wypełnionego druku) należy przesłać mailowo na adres: 

owbk@umb.edu.pl (temat wiadomości: „Konkurs na partnera konsorcjum”). 

Termin składania ofert: 18-10-2022r.  

mailto:owbk@umb.edu.pl
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F) KRYTERIA WYBORU OFERT 

Do oceny nadesłanych zgłoszeń Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powoła 3-osobową komisję. 

Każdy z jej członków dokona oceny punktowej zgłoszeń na podstawie wymagań określonych w punkcie 

D (każdy warunek oceniany będzie w skali 10 Pkt). 

Na podstawie sumy punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji zostanie utworzona lista 

rankingowa kandydatów. Kandydat z najwyższą liczbą punktów zostanie wybrany na partnera 

konsorcjum. 

G) OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: https://www.umb.edu.pl/owbk . 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 

Białymstoku dopuszcza możliwość zawarcia umowy konsorcjum z podmiotem, który został oceniony 

jako kolejny na liście rankingowej. 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo do: 

 podpisania umowy konsorcjum z kandydatem, którego zgłoszenie zostało ocenione najwyżej, 

 unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia naboru Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 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.  

Andrzej Małkowski 
Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych 
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych

https://www.umb.edu.pl/owbk

