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Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego nr 05/2018/M/NoteSzHD/Z8: 

Pytanie 1. Formą zatrudnienia jest umowa zlecenie, a jednocześnie wskazujecie Państwo na 30-
dniowy termin płatności faktur. Czy oznacza to, iż współpraca z Państwa Firmą jest możliwa zarówno 
jako osoba prywatna jak i jako podmiot gospodarczy? 

W Zapytaniu Ofertowym widnieje błąd. Oczywiście ze względu na fakt, iż formą zatrudnienia jest 
umowa zlecenie, zatrudniona osoba nie będzie rozliczana na podstawie wystawianych przez nią 
faktur, a ewidencji czasu pracy. Za zaistniałą pomyłkę najmocniej przepraszamy. 

Pytanie 2. Jaki jest szacunkowy termin zakończenia projektu? Jeśli nie został dokładnie określony, to 
proszę o dane orientacyjne, np. z kwartał i rok. 

Dokładna data nie jest jeszcze znana, jednak przewidujemy, iż projekt prawdopodobnie zakończy się 
w III kwartale 2019 roku. 

Pytanie 3. Jako termin rozpoczęcia współpracy, wskazaliście Państwo 10.2018 Czy macie Państwo już 
zgodę Komisji Bioetycznej i URPL na przeprowadzenie badania? 

Zgodnie z oficjalnym komunikatem wydanym przez Celon Pharma S.A., wniosek o zgodę na 
rozpoczęcie I fazy badania klinicznego do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych złożony został 24.08.2018 roku. Ze względu na stosunkowo 
krótki czas, zgoda nie została jeszcze wydana. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zgody 
Komisji Bioetycznej. 
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Pytanie 4. Czy dysponujecie Państwo już dokumentem typu „Study Monitoring Plan”? Jeżeli tak, 
proszę o przesłanie. Jeżeli nie, proszę o informację o planowanej liczbie pacjentów i planowanej liczbie 
wizyt monitorujących. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy założono limit wizyt monitorujących w ośrodku. 
Jeżeli takiego limitu nie ma, proszę nie odpowiadać na to pytanie. 

„Study Monitoring Plan”, ani żaden odpowiadający mu dokument nie został do tej pory 
przygotowany. Ze względu na fakt, iż badanie kliniczne, którego dotyczy powyższe Zapytanie jest 
badaniem I fazy, w dodatku tzw. „first-in-human” ciężko jest określić planowaną liczbę wizyt 
monitorujących. Według naszej opinii, szacunkowy czas potrzebny do wykonania wszelkich prac w 
ramach projektu, a wymienionych w powyższym Zapytaniu wynosić będzie około 250 godzin. 
Natomiast w badaniu weźmie udział około 60 ochotników. 

 

 

 


