
 

 

 

  

 

 

 

 

Ogłoszenie 

 

 

Komisja konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych na wybór podwykonawcy 

lub podwykonawców programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny 

Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego wprowadzenia nowych metod diagnostyki 

procesów immunologicznych i leczenia warunkujących powodzenie przeszczepienia:  

 „Leczenie - program odczulania potencjalnych biorców nerek” 

ogłasza listę podmiotów, których oferty wpłynęły w ramach postępowania: 

1. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa  

2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin 

3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław 

4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM, Katowice 

5. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 

6. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 

Komisja konkursowa informuje, że wszystkie oferty zostały złożone w terminie określonym 

w ogłoszeniu o konkursie ofert. 

 

Wymagania progowe i formalne 

Poniżej lista podmiotów, których oferty spełniły wymagania progowe: 

1. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa  

2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin  

3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław  

4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM, Katowice  

5. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 

6. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 

 

Warszawa, 18 listopada 2021 r. 



 

 

 

Komisja konkursowa informuje natomiast, że we wszystkich ofertach znalazły się uchybienia 

formalne. Szczegółowe informacje nt. wymagających poprawy lub uzupełnienia dokumentów trafią 

w oddzielnej korespondencji bezpośrednio do oferentów.. 

 

Poprawione i uzupełnione dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej w terminie 5 dni 

roboczych, liczonych od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do 25 listopada 2021 r. na adres 

elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Centrum Organizacyjno-Kordynacyjnego Do Spraw 

Transplantacji POLTRANSPLANT właściwej do złożenia oferty i korespondencji w trakcie 

postępowania konkursowego: /Poltransplant/SkrytkaESP. 

 

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia. W przypadku przekroczenia przez 

oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu. Uzupełnienie braków formalnych należy 

opisać w następujący sposób: 

 

Uzupełnienie do konkursu ofert – Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej - 

zadanie „Leczenie - program odczulania potencjalnych biorców nerek”  

 

W przypadku wątpliwości w odniesieniu do powyższych informacji prosimy o kontakt pod numerem 

telefonu: 22 622 58 06.  

 

 

 

 Członek Komisji Konkursowej  

 /dokument podpisany elektronicznie/ 
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