Łomianki, dn. 24.01.2020r
Numer postępowania/ Procedure ref.no: 04/2019/O/NoteSzHD/Z9
Celon Pharma SA
Ogrodowa 2a
05-092 Łomianki / Kiełpin
tel.: +48 22 751 59 33
e-mail: anna.dulinska@celonpharma.com
Numer KRS: 0000437778
NIP : 118 - 16 - 42 - 06

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ CONTRACT AWARD NOTICE
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr 04/2019/O/NoteSzHD/Z9 z dnia
13.11.2019r. na przeprowadzenie wieloośrodkowego, randomizowanego, kontrolowanego placebo
badania klinicznego fazy drugiej, w ramach realizacji projektu pt. „Nowa terapia zaburzeń
psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów
poznawczych”
zgodnie
z
warunkami
umowy
o
dofinansowanie
STRATEGMED2/268248/9/NCBR/2015 i ewentualnymi kolejnymi aneksami, przedmiotowe zadanie
powierza się:
Pursuant to Request for Quotation (RfQ) no. 04/2019/O/NoteSzHD/Z9 of 13 of November 2019
regarding research In relation to the planned implementation of the project “New therapy of
psychotic disorders and Huntington's disease with particular focus on cognition deficits”
STRATEGMED2/268248/9/NCBR/2015 the contract in question has been awarded to:
LP

1

Oferent
Zakres usług
Przeprowadzenie wieloośrodkowego, randomizowanego, kontrolowanego
placebo badania klinicznego fazy drugiej, z wielokrotnym podaniem
inhibitora PDE10a (cząsteczka CPL500036, badany produkt leczniczy PG20) u
chorych z ostrym zaostrzeniem Schizofrenii, w celu określenia efektywności,
Clinmark Sp. z o.o.
bezpieczeństwai farmakokinetyki produktu PG20, w tym zrekrutowanie 90
Al. Komisji Edukacji
pacjentów
Narodowej 47/13
02-797 Warszawa

Conducting a multicenter, randomized, placebo controlled phase II clinical study
with multiple administration of PDE10a inhibitor (molecule CPL500036,
investigational medicinal product PG20) in patients with acute exacerbation of
Schizophrenia to determine efficacy, safety and pharmacokinetics of PG20, including
the recruitment of 90 patients.
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Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku
z rozesłaniem zapytania do 5 oferentów oraz umieszczeniem zapytania na stronie internetowej:
http://celonpharma.com/category/zapof/; do zamawiającego wpłynęło 7 ofert, z czego 6 spełniało
wszystkie kryteria wyboru. Wyboru Oferenta dokonano na podstawie oceny kryteriów określonych
w w/w Zapytaniu.
Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu i jednocześnie zapraszamy do udziału w
kolejnych postępowaniach.
The procedure In question was conducted In the form of a request for quotations. With the RfQ
published on the website: http://celonpharma.com/category/zapof/. The purchaser received 7 bids and
all of them met the selection criteria.
We appreciate your participation in the procedure and look forward to receiving your bids in future
tendering procedures.
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